
Αριθμός 623 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΙΑ (1) ΚΔΝΗ ΘΔΗ ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα κία (1) θελή ζέζε Αλψηεξνπ Ννκηθνχ Λεηηνπξγνχ (Κεληξηθή Γηνίθεζε), γηα ηνλ 
Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Η ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ. Ο εηήζηνο κηζζφο είλαη €57.696,21 πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δεθαηξείο (13) ηζφπνζεο 
δφζεηο, δψδεθα απφ απηέο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ε δέθαηε ηξίηε δφζε αλαινγεί ζην δέθαην ηξίην κηζζφ θαη κηζζνδνηηθή 
αχμεζε θάζε ηξία (3) ρξφληα φπσο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ 
Τγείαο.  

Α. Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

(1) Πηπρίν ζηα Ννκηθά. 

(2) Δγγξαθή ζην Μεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ ζηελ Κχπξν πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Αξρή πξσηνθνιιεηή ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 6 ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκνπ. 

(3) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζαο. 

Η θαηνρή ησλ γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε 
κέζσ απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

(4) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(5) Η θαηνρή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηίηισλ Barrister at Law ή Solicitor ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηα αθφινπζα ζέκαηα 
ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα: 

Δπξσπατθφ Γίθαην, Δκπνξηθφ Γίθαην, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Γίθαην Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Γίθαην Πιεξνθν-
ξηθήο (IT Law), πεξί Παξφρσλ Τγείαο Ννκνζεζία, Γίθαην Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, Δηαηξηθφ 
Γίθαην, Γίθαην ησλ πκβάζεσλ, Γίθαην Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο, Γίθαην Αθίλεηεο Ιδηνθηεζίαο ή/θαη Αζηηθφ 
Γίθαην. 

(6) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφλσλ ζε αλάινγα θαζήθνληα (σο Γηθεγφξνο ή Δζσηεξηθφο Ννκηθφο 
χκβνπινο), ζεσξείηαη απαξαίηεην πξνζφλ. 

Β. Καζήθνληα θαη επζχλεο: 

Ο Αλψηεξνο Ννκηθφο Λεηηνπξγφο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΟΚΤπΤ, θαη επηκειείηαη ηελ 
δηεθπεξαίσζε ησλ θαησηέξσ θαζεθφλησλ: 

(1) Μειεηά, εξκελεχεη θαη γλσκαηεχεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θππξηαθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
δηαηαγκάησλ ή/θαη ησλ νδεγηψλ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ κε έκθαζε ζην δίθαην πνπ αθνξά θπξίσο ζηα ζέκαηα 
πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

(2) πληάζζεη θαη εξκελεχεη ζπκβφιαηα ζηα ζέκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν ΟΚΤπΤ φπσο δηαδηθαζίεο 
πξνζθνξψλ, ζπκβφιαηα εξγαδνκέλσλ, αγνξά εμνπιηζκνχ ινγηζκηθνχ, ελνηθηαζηήξηα έγγξαθα, ζπκθσλίεο 
ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο θ.ά. 

(3) Υεηξίδεηαη ρξενεηζπξαθηηθέο δηαδηθαζίεο (recoveries). 

(4) Δθαξκφδεη ηνπο πεξί ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΚΤπΤ Γεληθνχο Καλνληζκνχο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο 
ζε πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο, θαη εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Πξνζθνξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(5) Δηνηκάδεη εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηεξεί πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ, πεξηιακβα-
λνκέλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ ΟΚΤπΤ. 

(6) Δπηθνηλσλεί κε ξπζκηζηηθέο, δηθαζηηθέο θαη άιιεο αξρέο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ 
ΟΚΤπΤ. 

(7) Παξίζηαηαη σο γξακκαηέαο ηνπ Γ, θαη ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά. 

(8) Παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη θαη δηεθπεξαηψλεη εκπξφζεζκα φιεο ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(9) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ απφ ηνλ ΟΚΤπΤ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηνηθεηηθψλ 
θαζεθφλησλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΚΤπΤ Γεληθνχο Καλνληζκνχο. 

(10) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ππνρξενχηαη λα ηπγράλεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα παξαθνινπζεί 
επηκνξθσηηθά καζήκαηα. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ννκνζεηηθέο/Καλνληζηηθέο, 
Γεληθέο ή Δηδηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγίεο, Δγθπθιίνπο θαη Πξαθηηθέο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. 

Γ. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο: 

(1) Η απαζρφιεζε ζα είλαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ππφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πξνηχπνπ ζπκβνιαίνπ, ην 
νπνίν ζα κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ κε Δξγαζία 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Απαγφξεπζε Γπζκελνχο Μεηαρείξηζεο) Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο 
ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017». 

(2) Οη πξψηνη δεθανθηψ (18) κήλεο ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν 
Οξγαληζκφο επηθπιάζζεη πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

(3) Η απαζρφιεζε κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, αθνχ 
δνζεί ε αλαγθαία πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπο. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απηή ζα ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο. 

(5) Η πεξίνδνο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ άδεηα πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

(6) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δπλαηφλ λα εξγάδεηαη θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 
ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 
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Γ. Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

(1) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί ) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί: 

(i) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή 

(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ηνλ 
Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 

(2) Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ 
δεθαεπηά (17) εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. 

(3) Δθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο ή ζπκπιήξσζε άνπιεο ζεηείαο ή 
ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο φπνπ ηζρχεη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο. 

(4) Η θξίζε επί ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηνχο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνθνξηθή ή/θαη 
γξαπηή εμέηαζε. 

(5) Πνιχ θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη θπζηθή θαηαιιειφηεηα ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο, απνηεινχλ νπζηαζηηθέο θαη θαζνξηζηηθέο επαγγεικαηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζα 
αμηνινγνχληαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. 

(6) Η θαηαδίθε επί ζπγθεθξηκέλσλ αδηθεκάησλ θαη ε απφιπζε ή ηεξκαηηζκφο ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΟΚΤπΤ ή ηε 
Γεκφζηα Τπεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηθέξεη αληθαλφηεηα γηα πξφζιεςε. 

(7) Δπηηπρία ζε γξαπηέο θαη ζπκκεηνρή ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ηνπ ΟΚΤπΤ (αλ δεηεζεί). 

(8) Αηηεηέο, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν 
Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνπ ηνπ 2009 (Ν.146(Ι)/09), ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο 
φηη επηζπκνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πην πάλσ Νφκνπ. 

(9) Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ. 

(10) Οη αηηεηέο ζα θιεζνχλ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεκέλα ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά πηζηνπνηεηηθά πξηλ ηελ 
εξγνδφηεζή ηνπο. 

(εκεηψλεηαη φηη φια ηα πηπρία/δηπιψκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
αλαιπηηθή θαηάζηαζε καζεκάησλ θαη βαζκνινγίεο θαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα πηζηνπνηεκέλε κεηάθξαζε ζε κηα απφ ηηο πην πάλσ γιψζζεο.  Πξηλ απφ ηελ 
πξνζθνξά δηνξηζκνχ γηα πξφζιεςε νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ, ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί 
αληηζηνηρία/ηζνηηκία ησλ πξνζφλησλ (φπνπ ηζρχεη) ή/θαη απαηηνχκελε βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Δπαγγεικαηηθφ 
ψκα ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά πιαίζηα θαη αθνχ επηβεβαησζεί ε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ). 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζα εθαξκφδνληαη «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δ. Πιενλέθηεκα: 

       Σξηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε αληίζηνηρε ζέζε, ζα απνηειεί πιενλέθηεκα. 

Σ. Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

(1) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο 

https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή λα απνηείλνληαη ζηα ηειέθσλα 

22605475 ή 22605670. 

(2) Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ “Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ο.Κ.Τπ.Τ.)” θαη λα 
αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

(3) Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηέο κε αθξίβεηα, φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, δειαδή, αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν Α, πεξηιακβαλφκελσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα θαη ζπζηαηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

(4) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηαμχ 
ησλ σξψλ 8:30 - 14:30 ζηε δηεχζπλζε: Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, 3νο φξνθνο, Κηίξην Τπνπξγείνπ 
Τγείαο,1449 Λεπθσζία, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο, ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή κε έλδεημε: Γεληθφ Γηεπζπληή, Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σ.Θ. 25087, 1306 Λεπθσζία. 

Η ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα είλαη ε 28
ε
 Απγνχζηνπ 2020 θαη ψξα 14.30 (ζα ιεθζεί ππφςε ε

εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φπνπ εθαξκφδεηαη). 

      Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο θαη δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.  

756


