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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΜΑ'ί'ΟΥ 2012

Αριθμός 304
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛίΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)
Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή
(Με Σύμβαση). Ο μισθός της θέσης είναι; Α15; €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026,
53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες κλίμακες). Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε
γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
2. Ο Διευθυντής θα διοριστεί με Σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το
καθορισμένο για τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, σύμφωνα με
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
3. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της δέσης που ισχύει, τα Καθήκοντα και οι Ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
Προσόντα έχουν ως εξής:
Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Είναι υπεύθυνος για:
(α) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης(β) την ετοιμασία και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του προγράμματος δράσης και του
Προϋπολογισμού του Οργανισμού(γ) την εφαρμογή της σχετικής με τη γεωργική ασφάλιση νομοθεσίας- και
(δ) την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων
αυτών:
Γεωπονία, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τη γεωργία ή/και τη γεωργική ασφάλιση, από
την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν
προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Γεωπονία ή σε κλάδο της Γεωπονίας, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές
διάρκειας ενός τουλάχιστο ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημ.: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν ατη Γεωπονία, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.
4. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους όρους εργασίας της θέσης του Διευθυντή (Με Σύμβαση), θα περιέχονται μεταξύ άλλων σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Νόμου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) όροι αναφορικά με τα
ακόλουθα:
(α) Τη διάρκεια της σύμβασης και την αμοιβή του διοριζόμενου στη θέση(β) τα καθήκοντα κοι τις υποχρεώσεις του'
(γ) τα δικαιώματα του και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης
(δ) τα ωφελήματα του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης(ε) τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδοτών και έργο δοτό υ μένω ν
(στ) την άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας(ζ) τις πρόνοιες για τον πειθαρχικό έλεγχο- και
(η) τις προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν, αναλυτικά τους Ορους Εργασίας του Διευθυντή του Οργανισμού, ίο
Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης, καθώς και τα Έντυπα Αιτήσεων, από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, οδός Ζήνωνος
Χρ. Σώζου 29-31, 1075 Λευκωσία, τηλ. 22760196, καθώς και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού,
Λεμεσός, τηλ. 25337144, Πάφος, τηλ. 26933910 και Λάρνακα, τηλ. 24366081.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεων υπηρεσίας
για την απαιτούμενη πείρα, κτλ των υποψήφιων και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2012. Δε θα γίνονται
αποδεκτές, αιτήσεις μέσω τηλεομοιάτυπου (fax).
Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται με όλα ία σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας, κλπ, ή θα παραληφθούν
εκπρόθεσμα, δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι καιέχουν τα απαιτούμενα της θέσης
προσόντα και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας,

