ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοινώνει ότι η γραπτή εξέταση για τις 3 (τρεις) κενές θέσεις Ανώτερου
Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι οποίες δημοσιευθήκαν με αρ. γνωστοποίησης 1019 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5390 ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, θα διεξαχθούν το Σάββατο, 24
Σεπτεμβρίου 2022. Η εξέταση θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, (Πανεπιστημιούπολη, Λεωφ.
Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά), κτίριο ΧΩΔ02, αίθουσα Β205, (επίπεδο -2).
Η γραπτή εξέταση, η οποία θα έχει συνολική διάρκεια δυόμιση (2,5) ωρών, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Μέρος Α’ (διάρκεια 90 λεπτά) - εξέταση ειδικών θεμάτων - με βαρύτητα 50%:
(α) Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (με όλες τις τροποποιήσεις του)
(β) Θέματα που αφορούν στο ΓεΣΥ τα όποια βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του
Οργανισμού: www.gesy.org.cy
2. Μέρος Β’ (διάρκεια 60 λεπτά ) – τεστ ικανοτήτων διοικητικής κρίσης - με βαρύτητα 50%
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.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα αποσταλούν στους υποψηφίους με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος στην αίτησή του. Η εν λόγω
ενημέρωση θα περιέχει και σχετική επιστολή, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την
ταυτότητά ή το διαβατήριό τους ώστε να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση.
Όσοι υποψήφιοι δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι και τις 29 Ιουλίου 2022, παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στο τηλέφωνο 22557116 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση
mar.georgiou@hio.org.cy.

