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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ:   
Πάγιος Μισθός ίσος προς τον Πάγιο Μισθό Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
 

1. Υπεύθυνος για: 
(α) Την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και εποπτεία 

των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 
(β)  την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που ειδικά του ανατίθενται μέσα στα 

πλαίσια του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου 
που τροποποιεί ή αντικαθιστά το βασικό νόμο ή οποιωνδήποτε κανονισμών 
που εκδίδονται σύμφωνα με τους νόμους αυτούς και εν γένει για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού. 

(γ) Την υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας και εφαρμογής του Γενικού 
Συστήματος Υγείας. 

(δ)  Τον καταρτισμό και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων για τον 
Προϋπολογισμό του Οργανισμού καθώς και την υποβολή εκθέσεων, 
εισηγήσεων και συστάσεων ως προς διάφορα ζητήματα που αφορούν στον 
Οργανισμό. 

(ε) Την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της υγείας και των διάφορων 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

(στ) Τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας και επικοινωνίας με 
το Υπουργείο Υγείας, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και όλα τα άλλα Υπουργεία, 
Τμήματα και Υπηρεσίες του Κράτους που ασχολούνται με θέματα υγείας. 

(ζ) Τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με φορείς του 
εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας 
και  κοινωνικής ασφάλισης υγείας.   

 
2. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής του Οργανισμού στα 

πλαίσια της αποστολής του, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
Νόμο. 
 

3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

1. (α)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα.  
(β)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν μετά από σπουδές διάρκειας 

τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους στη Δημόσια Διοίκηση, οποιοδήποτε 
κλάδο της Ιατρικής, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Νοσοκομείων, Δημόσια Υγεία ή μέλος 
Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.  

 
2. Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστο 

πείρα σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, 



οργάνωση, εποπτεία, καθοδήγηση, συντονισμό εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχο 
εργασιών. 
 

3. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με το γενικό σύστημα υγείας της Κύπρου 
νομοθεσίας.  

 
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 


