
Αριθμός 135 

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (136) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εκατό τριάντα έξι (136) κενές θέσεις Φροντιστών Υγείας, Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας. 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €16.368,00 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες 
δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική 
αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας. 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(1) Ο Φροντιστής Υγείας εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη νοσηλευτικού/ μαιευτικού 
προσωπικού στο οποίο και λογοδοτεί. 

(2) Μετέχει/ Αναλαμβάνει τη φροντίδα και υγιεινή σώματος ενήλικα/ παιδιού ασθενούς/ ατόμου (λουτρό επί κλίνης, 
μεταφορά και βοήθεια κατά το μπάνιο, φροντίδα στόματος, νυχιών, μαλλιών, δέρματος, ντύσιμο, καθαρισμός 
εκκρίσεων/ απεκκρίσεων, βοήθεια στη διατήρηση της προσωπικής καθαριότητας κλπ). 

(3) Προετοιμάζει εξοπλισμό/ υλικό για διεργασίες και παρεμβάσεις, βοηθά κατά τη διεκπεραίωσή τους και 
αναλαμβάνει την καθαριότητα μετά. 

(4) Μεταφέρει, βοηθά/ συνοδεύει ασθενή/ άτομο εντός του νοσοκομείου (για διαγνωστικές εξετάσεις 
/παρεμβάσεις/ θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις/ μεταφορά για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας 
υγείας, κατά την εισαγωγή ή εξιτήριο). 

(5) Βοηθά/ Αναλαμβάνει στην προετοιμασία χώρου/ εξοπλισμού για την εισαγωγή ασθενούς/ατόμου (π.χ. 
ετοιμασία κλίνης, θερμοκοιτίδας, συσκευών, χειρουργικής αίθουσας/ φορείου κλπ). 

(6) Μετέχει στη μετακίνηση/ κινητοποίηση του ασθενούς/ ατόμου, εντός και εκτός κλίνης, και στη διασφάλιση της 
άνεσης και ασφάλειάς του σε διάφορες διαδικασίες. 

(7) Προετοιμάζει και βοηθά τον ασθενή/ άτομο για σίτιση, ετοιμάζει πρόγευμα και σερβίρει τα γεύματα και 
απομακρύνει τους δίσκους σερβιρίσματος. 

(8) Ανταποκρίνεται σε κλήσεις του ασθενή/ατόμου και αναφέρει αμέσως στο Νοσηλευτικό προσωπικό, οτιδήποτε 
παρατήρησε ή ήλθε στην αντίληψή του, που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ασθενή. 

(9) Τοποθετεί, βοηθά στη χρήση, απομακρύνει και καθαρίζει σκοραμίδες, ουροδοχεία, πτυελοδοχεία, καρέκλες 
τουαλέτες (commode). Μετά από οδηγίες νοσηλευτικού/μαιευτικού προσωπικού αδειάζει/ αλλάζει ασκούς 
παροχετεύσεων/ ουροσυλλέκτες και αναφέρει ανάλογα. 

(10) Καθαρίζει και μετέχει στο στρώσιμο κλινών συμπεριλαμβανομένων εξεταστικών και χειρουργικών κλινών, 
θερμοκοιτίδων/ φορείων, με ή χωρίς ασθενή/ άτομο και τις μετακινεί αναλόγως αναγκών εντός/εκτός του 
τμήματος. 

(11) Βοηθά κατά την τελική φροντίδα νεκρού και τη μεταφορά στο νεκροτομείο. 

(12) Συγυρίζει το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς/ ατόμου και του τμήματος και το διατηρεί συγυρισμένο. 

(13) Καθαρίζει και ελέγχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και χώρους και αναλαμβάνει τη διαδικασία απολύμανσής 
τους όπου ενδείκνυται. 

(14) Ετοιμάζει δωμάτια, κλίνες και υλικό για απολύμανση και χειρίζεται τη μηχανή απολύμανσης εντός του 
τμήματος. 

(15) Προετοιμάζει εργαλεία και αναλώσιμα για αποστείρωση και τα αποστειρώνει μετά από ειδική εκπαίδευση. 

(16) Ταξινομεί εργαλεία, συσκευές και αναλώσιμα στο τμήμα και συγυρίζει τους αποθηκευτικούς χώρους του 
τμήματος. 

(17) Μεταφέρει δείγματα, παράγωγα αίματος, φάρμακα, υλικά, παραπεμπτικά σημειώματα, παραγγελίες, φακέλους 
ασθενών εντός του νοσοκομείου και μεταξύ των τμημάτων (στην απουσία κλητήρα). 

(18) Ταξινομεί τον καθαρό ιματισμό, διατηρεί τη λινοθήκη καθαρή και συγυρισμένη. Συγκεντρώνει τον ακάθαρτο και 
μολυσματικό ιματισμό στους καθορισμένους σάκους και χώρους για απομάκρυνσή τους. 

(19) Διαχειρίζεται απόβλητα (κλινικά, αιχμηρά και τοξικά) και τα τοποθετεί στους κατάλληλους και καθορισμένους 
σάκους/ δοχεία και χώρους για την απομάκρυνσή τους. 

(20) Βοηθά στην παραγγελία και συγυρίζει αναλώσιμα τμήματος. 

(21) Παίρνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, στα πλαίσια των δικών του 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την εθνική πολιτική αλλά και την εσωτερική πολιτική του οργανισμού. 

(22) Χρησιμοποιεί κατάλληλα τις τεχνολογίες, Η.Υ. για:  

I. Nα παρέχει ποιότητα στη φροντίδα. 

II. Nα εργάζεται αποτελεσματικά. 

III. Nα υποστηρίζει τη λήψη νοσηλευτικών αποφάσεων. 

(23) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/ Κανονιστικές, Γενικές 
ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 
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Β. Απαιτούμενα Προσόντα: 

(1) Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. 

(2) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης/ Ανώτατης Σχολής ενός τουλάχιστον έτους μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών σε συναφές με τα καθήκοντα της θέσης θέμα. 

(3) Εμπειρία τουλάχιστον τριών χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

Σημείωση: 

(1) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να 
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα. 

(2) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται εντός του Οργανισμού μετά από εισήγηση του 
Προϊστάμενου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. 

(3) Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας. 

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο 
απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των 
αιτήσεων. 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης: 

(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το 
οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία 
ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017». 

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός 
επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς 
προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού 
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους. 

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας 
σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως. 

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. 

(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας 
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροπο-
ποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:   

I. Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή  

II. πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον 
Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη. 

(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των 
δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και 
γραπτή εξέταση. 

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί 
Κανονισμοί του Οργανισμού. 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων: 

(1) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα 
του ΟΚΥπΥ, www.shso.org.cy (Πληροφορίες – Έντυπα – Αίτηση διορισμού στον ΟΚΥπΥ) ή αποτεινόμενοι στον 
Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670,  22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Φροντιστής Υγείας, για την 
οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα 
ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω 
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παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών 
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες. 

(3) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ 
των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και  Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 
1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη 
επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία. 

(4) Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί 
υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται). 

(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες 
αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Ζ. Πίνακας με την κατανομή των κενών θέσεων: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

55 63 18 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 136 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Έκτακτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες 
του Τμήματος Συντήρησης του Οργανισμού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της θέσης από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον 
Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 

Α9:    €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 

Α11:  €40.525,   42.164, 43.803,45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και  

Α12:  €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488,57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες).  

Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α)  Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις και προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει 
σχετικές εκθέσεις. 

(β)  Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών ή/και ηλεκτρονικών εργασιών, 
καθώς και τη λειτουργία εργαστηρίων. 

(γ)  Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 

(δ)  Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία. 

(ε)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

(1)  Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  

(2)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες  της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης 
και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

(3)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική. 

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(4)   Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

(5)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(6)    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
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