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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
 

1. Σύμφωνα με οδηγίες: 
 

(α)  Προΐσταται μιας ή περισσότερων Διευθύνσεων του Οργανισμού. 
 
(β)  Βοηθά το Γενικό Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και γενικότερα στην 

εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. 
 
(γ)  Συμβουλεύει το Γενικό Διευθυντή σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 
 
(δ)  Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε σχέση με 

τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που προΐσταται. 
 
(ε)  Μεριμνά για την ετοιμασία μελετών, εκθέσεων, προτάσεων και εισηγήσεων 

αναφορικά με επιμέρους θέματα της Διεύθυνσης 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 ή Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law),  Διοίκηση 
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) Δεκαετής 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 Διοίκησης (περιλαμβανομένων θεμάτων 
διοίκησης νοσοκομείων και υγείας), αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
 
Σημ.:  Τα διαζευτικώς προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) της 

παραγράφου (1) στην υποπαράγραφο (α) απαιτούμενα προσόντα θα 
καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του 
Οργανισμού. 

 
 

 


