ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Θέση Πρώτου ∆ιορισµού)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ:
Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331
23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593
Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117,
32.318, 33.519, 34.720
A11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689,
36.890, 38.091, 39.292.

Συνδυασµένες Κλίµακες

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
α) Αναλαµβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά µε τις αρµοδιότητες του
τοµέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, µεταξύ άλλων, διεξάγει
σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει
σχετικά στοιχεία και ετοιµάζει σχετικές εκθέσεις.
(β)

Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

(γ)

Εφαρµόζει τη σχετική µε το έργο του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας
νοµοθεσία και κανονισµούς.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

(δ)
Σηµειώσεις:

(1) Ανάλογα µε τις ανάγκες του Οργανισµού, οι υπάλληλοι θα εργάζονται
και εκτός του συνηθισµένου ωραρίου εργασίας του Οργανισµού
Ασφάλισης Υγείας ή µε ειδικά ωράρια, το σύνολο όµως των ωρών
εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισµένο αριθµό εργάσιµων ωρών την
εβδοµάδα.
(2) Οι υπάλληλοι του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας δυνατόν να
τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό γραφείο ανάλογα µε τις
ανάγκες του Οργανισµού.

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
Ακεραιότητα

(2)

χαρακτήρα,

διοικητική

και

οργανωτική

ικανότητα,

πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή
της Γερµανικής γλώσσας.
Σηµειώσεις:
(1) 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 της υπηρεσίας.
(2) Ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν
ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιµορφωτικά µαθήµατα
σχετικά µε τα καθήκοντα τους.

