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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ:

Α15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1.

Σύµφωνα µε οδηγίες:
(α) Προΐσταται µιας ή περισσότερων ∆ιευθύνσεων του Οργανισµού.
(β) Βοηθά το Γενικό ∆ιευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και γενικότερα
στην εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού.
(γ) Συµβουλεύει το Γενικό ∆ιευθυντή σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
(δ) Φροντίζει για την εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται σε
σχέση µε τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης που προΐσταται.
(ε) Μεριµνά για την ετοιµασία µελετών, εκθέσεων, προτάσεων και
εισηγήσεων αναφορικά µε επιµέρους θέµατα της ∆ιεύθυνσης της
οποίας προΐσταται.

2.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1)(α) Πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν σε ένα
τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέµατα ή συνδυασµό των θεµάτων
αυτών:

Οικονοµικά, Νοµικά (περιλαµβανοµένου και του Barrister at Law),
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Επιστήµη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής
(Σηµ.: Ο όρος «Πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή τίτλος» καλύπτει και
µεταπτυχιακό δίπλωµα ή τίτλο).
ή

(β) µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου.
ή
(γ) Εγγεγραµµένος Ιατρός ή Οδοντίατρος ή Φαρµακοποιός, σύµφωνα µε
την οικεία για κάθε περίπτωση νοµοθεσία.

(2) ∆εκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέµα ή σε
συνδυασµό θεµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) ανωτέρω,
από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε διοικητικά/εποπτικά
καθήκοντα που να περιλαµβάνουν προγραµµατισµό, οργάνωση,
συντονισµό και έλεγχο εργασιών.

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

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής ή της
Γαλλικής ή της Γερµανικής γλώσσας.

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδηµαϊκού έτους σε θέµατα ∆ιοίκησης (περιλαµβανοµένων θεµάτων
διοίκησης νοσοκοµείων και υγείας), αποτελεί πλεονέκτηµα.

Σηµ.: Τα διαζευτικώς προβλεπόµενα στις υποπαραγράφους (α), (β) και
(γ) της παραγράφου (1) απαιτούµενα προσόντα θα καθορίζονται
κατά τη δηµοσίευση της θέσης ανάλογα µε τις ανάγκες του
Οργανισµού.

