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Σχετικά με το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου:
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ) που εδρεύει στη Λευκωσία, ιδρύθηκε το
1998 έπειτα από συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου.
Από την ημέρα λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, το Κέντρο έχει καθιερωθεί ως ο κύριος
πάροχος ογκολογικών υπηρεσιών στο νησί, έχοντας εξυπηρετήσει πέραν των 45.000
ασθενών, ενώ εξυπηρετεί πέραν των 2000 ασθενών ετησίως.
Το Κέντρο εργοδοτεί πέραν των 250 εργαζομένων ενώ λειτουργεί με τρείς Κλινικές:
α) Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας
β) Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής
γ) Κλινική Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου αποτελεί το πρώτο νοσηλευτήριο σε Κύπρο και
Ελλάδα, που έχει εξασφαλίσει από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης/Πιστοποίησης
την πιστοποίηση CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems) την οποία διατηρεί από το
2007. Παράλληλα, από την ίδια περίοδο διατηρεί και την πιστοποίηση σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Όραμα και αποστολή του Κέντρου:
Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η διάγνωση και θεραπεία όλων των τύπων καρκίνου,
έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών.
Επιπρόσθετα, η αποστολή του Κέντρου αφορά:
 Στην ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση και θεραπεία του Καρκίνου.
 Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης του Καρκίνου.
 Στην ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τον Καρκίνο
 Στη συνεργασία με τα εγχώρια νοσηλευτήρια καθώς και ΜΚΟ υποστήριξης ασθενών.
 Στη δημιουργία και σύσφιξη επιστημονικών δεσμών με αναγνωρισμένα ογκολογικά
κέντρα.
 Στην εξέλιξη του σε κέντρο παραπομπής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να
αξιοποιήσουν ένα μεγάλο εύρος Ογκολογικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
 Τμήμα εσωτερικής νοσηλείας που περιλαμβάνει, δύο θαλάμους εσωτερικών ασθενών
δυναμικότητας 16 κλινών έκαστος.
 Τμήμα εξωτερικών ασθενών μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες χορήγησης
χημειοθεραπείας, υπηρεσίες Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινολογίας.
 Τμήμα Φυσικών Ιατρικής
 Φαρμακείο
 Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους.
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Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας:
Το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στελεχώνεται από ομάδα επτά Ιατρών
Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων και έναν Πυρηνικό Ιατρό.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα στελεχώνεται από:
 Δύο Επιθεωρητές Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας,
 Τέσσερις Ανώτερους Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας,
 Δεκατέσσερις Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας
 Δύο Τεχνολόγους Πυρηνικής Ιατρικής
Η λειτουργία του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας υποστηρίζεται καθημερινά από
το Τμήμα Φυσικών Ιατρικής που αποτελείται από οκτώ επαγγελματίες με εξειδίκευση στην
Ακτινοθεραπεία και στην Πυρηνική Ιατρική/Διαγνωστική Ακτινολογία.
Οι Ακτινοθεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται από το Τμήμα Ακτινοθεραπεύτικής
Ογκολογίας, περιλαμβάνουν την επιφανειακή ορθοδυναμική ακτινοθεραπεία, τη σύμμορφη
τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία 3D-CRT με καθοδήγηση εικόνας, την ακτινοθεραπεία δέσμης
διαμορφούμενης έντασης (IMRT), την ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία
(VMAT)
ΗDR-βραχυθεραπεία
(micorSelectron
afterloading),
Στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική (SRS) και προσεχώς Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT).
Το Κέντρο επίσης, έχει επενδύσει σε τρεις υπερσύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές Varian
μαζί με πλήρες σύστημα προγραμματισμού θεραπείας Aria και Eclipse. Όλοι οι γραμμικοί
επιταχυντές είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένη απεικόνιση που παρέχει υψηλή ακρίβεια
για τη ρύθμιση της ακτινοθεραπείας και της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής.
Ο εξοπλισμός του Τμήματος Ακτινοθεραπείας περιλαμβάνει επίσης, έναν ολοκαίνουργιο
αξονικό τομογράφο ευρείας διαμέτρου «Siemens» εξοπλισμένο με δυνατότητες 4D CT, ενώ
αναμένεται και η εγκατάσταση ενός νέου Μαγνητικού Τομογράφου (MRI).
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Σχέδιο Υπηρεσίας
Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου (Consultant)
Αναφέρεται:
Συνεργάζεται με:

Στον Διευθυντή του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας &
Πυρηνικής Ιατρικής
Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου και άλλων Ιδιωτικών και Δημόσιων
Νοσηλευτηρίων, το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό
του Κέντρου

Επισκόπηση εργασίας:
Πρωταρχική επιδίωξη του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου είναι η διασφάλιση της
έγκαιρης διάγνωσης, φροντίδας και αποτελεσματικής θεραπείας περιστατικών καρκίνου,
ώστε να επιτυγχάνεται ίαση, όπου αυτό είναι εφικτό, ανακούφιση των συμπτωμάτων και
κατά το δυνατόν καλή έκβαση.
Η επιδίωξη αυτή συνεκτιμά τις κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές ανάγκες των ασθενών
και των οικογενειών τους, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο όφελος από την θεραπεία.
Στη βάση των πιο πάνω, ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες
οργάνωσης και διαχείρισης των κλινικών δραστηριοτήτων, δεξιότητες αποτελεσματικής
συνεργασίας με το προσωπικό του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας καθώς και
αποτελεσματικού χειρισμού του διαθέσιμου εξοπλισμού, έτσι που να επιτυγχάνεται η
παροχή της βέλτιστης φροντίδας προς του ασθενείς.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Συμβάλει στη διαμόρφωση ομαδικής εργασίας με τη συμμετοχή τόσο άλλων ιατρικών
ειδικοτήτων όσο και νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού με στόχο την
αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών.
2. Διαχειρίζεται το φόρτο κλινικής εργασίας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη,
κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών, αξιοποιώντας αποδεδειγμένα
θεραπευτικές μεθόδους βάσει εθνικών και διεθνών μελετών και των πρωτοκόλλων του
Κέντρου.
3. Υιοθετεί ανθρωποκεντρική προσέγγιση ως προς το χειρισμό ασθενών, που να στηρίζεται
στην αποτελεσματική επικοινωνία, την σαφή επεξήγηση και πληροφόρησης ως προς τις
επιλογές περίθαλψης ή/και θεραπείας και την εμπλοκή των ίδιων των ασθενών (στα
πλαίσια του δυνατού) στη θεραπευτική διαδικασία.
4. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας καθώς και με το προσωπικό άλλων τμημάτων, την ορθή
και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού και μεριμνά για την ορθή συντήρησή του.
5. Συμβάλει στη διασφάλιση καλής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τα μέλη του
προσωπικού του Τμήματος (ιατροφυσικούς, τεχνολόγους ακτινοθεραπείας κλπ).
6. Υπηρετεί σύμφωνα με τους Κανόνες Ιατρικής Δεοντολογίας.
7. Συμβάλει στη διαμόρφωση, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση κλινικών
πρωτοκόλλων για τη θεραπεία ασθενών έτσι που να διασφαλίζεται ένα σταθερά υψηλό
επίπεδο φροντίδας με βάση αποδεδειγμένες και επικυρωμένες τεχνικές.
8. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την
υιοθέτηση πρακτικών φροντίδας και θεραπείας των ασθενών στη βάση των κλινικών
αποτελεσμάτων.
9. Συμμετέχει στην λειτουργία του Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας στην
Ακτινοθεραπεία, το οποίο καλύπτει κάθε πτυχή περίθαλψης και θεραπείας των ασθενών
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας τους στο Κέντρο μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας
καθώς και για την μεταθεραπευτική τους παρακολούθηση.
Διασφαλίζει την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση των πόρων του Κέντρου, με τρόπο
που να επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Συμβάλει στη διαμόρφωση και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Κέντρου μέσω
της συμμετοχής του/της στις επιτροπές του Κέντρου.
Συνεργάζεται με το ιατρικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων του Κέντρου αλλά και άλλων
Δημόσιων ή/και Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, συμβάλλοντας στον καθορισμό της
αποτελεσματικότερης θεραπευτικής παρέμβασης, στη βάση των καθορισμένων
προτύπων θεραπείας.
Συμμετέχει σε ογκολογικά συμβούλια/συνεδρίες ανάλογα με την εξειδίκευση του/της.
Είναι υπεύθυνος/η για την κλινική διαχείριση των ασθενών που παρακολουθεί εντός των
πλαισίων της εξειδικευμένης μονάδας με την οποία ασχολείται καθώς και για την
παραπομπή τους σε άλλες ειδικότητες εντός ή εκτός Κέντρου όπου αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, σε εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο και
στόχο έχουν την επιμόρφωση του προσωπικού υγείας στα θέματα καρκίνου.
Διασφαλίζει ότι, το υποστηρικτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτει τις
κατάλληλες δεξιότητες ώστε να παρέχει αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς.
Ενημερώνεται γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις που σχετίζονται με την εξειδίκευση
του/της, μέσω της συμμετοχής του/της σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις,
επιστημονικά συμβούλια, επιτροπές κλπ.
Εφαρμόζει τις νέες βέλτιστες πρακτικές κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της
διασφαλίζοντας πως οι ασθενείς θα απολαμβάνουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.
Συμμετέχει στη διατήρηση, ενημέρωση και διάχυση κλινικών πληροφοριών, ούτως ώστε
να διευκολύνει τη λήψη κλινικών και διοικητικών αποφάσεων.
Συμμετέχει στην ανάπτυξη δικτύων κλινικής δραστηριότητας, έρευνας και εκπαίδευσης.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της, τα οποία θα ανατεθούν
έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Σημειώσεις:
Το παρόν σχέδιο υπηρεσίας αναφέρεται στις απαιτήσεις του Τμήματος βάση των σημερινών
του διαδικασιών και αναγκών.
Αλλαγές του υφιστάμενου σχεδίου σε νέες ανάγκες, διαδικασίες ή/και προτεραιότητες που
πιθανώς να προκύψουν στο μέλλον, θα εφαρμόζονται κατόπιν διαβούλευσης με τον
Διευθυντή του τμήματος.
Ωράριο Εργασίας:
 Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή), 40 ώρες την εβδομάδα
 Απαιτείται ευελιξία ως προς τη διαμόρφωση του ωραρίου εργασίας ούτως ώστε να
διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των ασθενών
 Ο Ιατρός καλείται να συμμετέχει σε πρόγραμμα υπηρεσίας «αναμονής κλήσης» (on-call)
με επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση.
Μισθολογικές απολαβές και άλλα ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και
εμπειρίας του υποψηφίου.
Στα ωφελήματα που παρέχονται περιλαμβάνεται:
 Η καταβολή ταμείου προνοίας
 Γραμματειακή υποστήριξη.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος (Consultant)
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 25 ημέρες ετήσια άδεια ανάπαυσης.
 15 ημέρες ετήσια εκπαιδευτική άδεια.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 Κατοχή πτυχίου Ιατρικής
 Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία σύμφωνα με τον
περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 Διετής τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε θέση Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου που
πραγματοποιήθηκε έπειτα από την απόκτηση της ειδικότητας.
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ομαδικότητα,
υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
Επιπρόσθετα προσόντα:
 Προηγούμενη εμπειρία στη στερεοτακτική και ενδοϊστική βραχυθεραπεία θα αποτελέσει
πλεονέκτημα
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Κριτήρια Επιλογής
Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου
Κριτήρια Επιλογής:

Επιθυμητά

Αναγκαία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Κατοχή πτυχίου Ιατρικής
 Κατοχή
πιστοποιητικού
ειδικότητας
στην
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία σύμφωνα με τον περί
Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών
Κύπρου
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
 Διετής κλινική εμπειρία σε θέση Ακτινοθεραπευτή
Ογκολόγου που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την
απόκτηση της ειδικότητας
 Εμπειρία στη στερεοτακτική θεραπεία και ενδοϊστική
βραχυθεραπεία
 Ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων

x
x

x
x

x

x
x

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
 Αξιοποίηση μεθόδων λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας απέναντι στους ασθενείς, οικείους τους,
συναδέλφους και άλλο προσωπικό του Κέντρου

x

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
 Ικανότητα εργασίας στα πλαίσια ομάδας
 Ικανότητα καθοδήγησης συναδέλφων, υφισταμένων και
άλλου προσωπικού
 Ικανότητα συνεργασίας στην ανάπτυξη υπηρεσιών

x
x
x

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
 Ευαισθησία/κατανόηση των αναγκών των ασθενών
 Άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες
 Θετικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία
 Αντοχή στην πίεση και στο εργασιακό στρες
 Υπευθυνότητα, ευθυκρισία, πρωτοβουλία

x
x
x
x
x

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 Ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο κλινικής πρακτικής
του/της

x

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
 Συνεργασία/συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών
ιατρικής και ειδικευομένων στην Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία

x

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος (Consultant)
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Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων
Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων
Οι αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου https://www.bococ.org.cy/el/node/477
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Τα απαιτούμενα έντυπα που αποδεικνύουν τα όσα αναγράφονται στο βιογραφικό
σημείωμα.

Εγκυρότητα Αιτήσεων:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί μια αίτηση έγκυρη, είναι η συμπερίληψη όλων των
απαιτούμενων πιστοποιητικών, όπως αυτά καθορίζονται στα κριτήρια επιλογής της θέσης.
Σημείωση:
Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών, πιστοποιητικό, επαγγελματικό προσόν ή άλλη πιστοποίηση
αναγράφεται στο βιογραφικό του/της υποψήφιου/φιας θα πρέπει να συνοδεύεται από το
αντίστοιχο αντίγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι η κατοχή του δεν υφίσταται.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων:
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων επιλογής και οι επικρατέστεροι
υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να πληρώσουν τις θέσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν δύο
συστατικές επιστολές που να βεβαιώνουν το ήθος και τον επαγγελματισμό τους.

Σημειώσεις:
1. Προσωπικά Δεδομένα –Υποβολή αίτησης για πρόσληψη:
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου με βάση τις πρόνοιες του Περί Προστασίας των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2016/679 και της εθνικής νομοθεσίας Ν.125(Ι)/2018, έχει υποχρέωση
και ευθύνη να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλλεται θα τύχουν
νόμιμης επεξεργασίας σύμφωνα με το πιο πάνω Κανονισμό.
Το Κέντρο διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχετε, κατ’
αίτηση σας με σκοπό την πιθανή σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Κέντρου.
Τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν/καταστραφούν από το Κέντρο εντός έξι μηνών από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.
2. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και επεξεργασίας.

Επικοινωνία:
Επισημαίνεται ότι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, η επικοινωνία θα συνεχίσει να
διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό
σας ταχυδρομείο, για αποφυγή απώλειας σημαντικών μηνυμάτων.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος (Consultant)
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Το Ογκολογικό Κέντρο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση
υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή/και
αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου
(π.χ. διαφοροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, μη έλεγχος όλων των φακέλων
μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιλαμβανομένων spam, trash, κ.ά.).

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου:
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
 Δρ Δημήτρη Ανδρεόπουλο (Διευθυντή Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας) Αρ.
τηλ: +35722847416, email: demetris.andreopoulos@bococ.org.cy
 Κύριο Πάνο Εργατούδη (Γενικός Διευθυντής) Αρ. τηλ: +35722847302 email:
Panos.Ergatoudes@bococ.org.cy

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2022
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