ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις πέντε (5) κενές θέσεις Ανώτερου
Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι οποίες δημοσιευθήκαν με αρ. γνωστοποίησης 604 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5135 ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2018, θα διεξαχθούν το Σάββατο,30 Μαρτίου
2019. Η εξέταση θα διεξαχθεί σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας.
Η γραπτή εξέταση, η οποία θα έχει συνολική διάρκεια δυόμιση (2,5) ωρών, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Μέρος Α’ - Γνωσιολογικό: εξέταση ειδικών θεμάτων με βαρύτητα 50%
Μέρος Β’ - Διοικητική Κρίση: εξέταση διοικητικής κρίσης με βαρύτητα 50%
Η γραπτή εξέταση θα είναι βασισμένη στην πιο κάτω εξεταστέα ύλη / θεματολογία:
Για το Μέρος Α’

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (με όλες τις τροποποιήσεις του)

Θέματα που αφορούν στο ΓεΣΥ τα όποια βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του
Οργανισμού: www.gesy.org.cy.
Για το Μέρος Β’

Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (με όλες τις τροποποιήσεις του)

Ηγεσία

Διοίκηση και Διαχείριση Ομάδων

Διαχείριση Συγκρούσεων

Διοίκηση και Διαχείριση Αλλαγών στους Οργανισμούς.
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης (και για τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης) προϋποθέτουν
γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα τόσο για το Γνωσιολογικό μέρος
όσο και για το μέρος της Διοικητικής κρίσης. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σχολιάσουν ή/και να
απαντήσουν σε θέματα/ερωτήματα ή να αναλάβουν το ρόλο προϊσταμένου και να εξετάσουν υποθέσεις ή
προβλήματα, να λάβουν σχετικές αποφάσεις, να υποβάλουν εισηγήσεις σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης (π.χ. Διοίκησης, Πολιτικής Υγείας κτλ).
Επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα θεωρηθούν όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολική γενική βαθμολογία,
κατά μέσο όρο, 50% καθώς και 50% τουλάχιστον στο καθένα από τα δύο (2) Μέρη της γραπτής εξέτασης. Θα
κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση την σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψήφιων, που
πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, ίσος με τον τετραπλάσιο των κενών θέσεων.
Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις θα αποσταλεί σχετική επιστολή,
την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την ταυτότητά τους ώστε να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη
γραπτή εξέταση.
Όσοι υποψήφιοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2019, παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στο τηλέφωνο 22557200.
Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας η οποία
είναι www.gesy.org.cy .

