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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ   

 ΕΡΓΟ “Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΙΙ – Cyber Security III” 

 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης ερευνητή για 
μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Security III». 
 
Στο έργο «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΙΙ -  Cyber security III» η ομάδα του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναλάβει την ευθύνη για την Δραστηριότητα 1.7 ‘Youth platform’ 
καθώς και συμμετοχή στις δραστηριότητες A.1.1. Awareness plan, A.6.1. Dissemination of the 
project among major stakeholders in Cyprus, και A.6.6. Exploitation  
  
Πιο κάτω δίνονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές: 
 
Youth Panel 
Moreover, the CYberSafety Safer Internet Center will engage with children and young people 
from different demographic groups to listen to their ideas and allow them to express their views 
and share their knowledge and experience. We will ensure this possibility using online 
technologies by enhancing the works of the youth platform, organizing regular youth 
participation activities, continue training young people to be peer educators, providing young 
people with opportunities to create positive content, offering experiential activities in summer 
camps where children produce their own messages and good online safety practices 
published at a special edition. Members of the Cyprus Children's Parliament, as well as the 
Youth Group of the Commissioner for Children's Rights, will support new members. 
 
Dissemination of the action among major stakeholders in Cyprus  
This task aims to influence and involve major stakeholders in the areas of digital and online 
technologies, children rights protection, and welfare, including educational, governmental, and 
non-governmental bodies and politicians. It also aims to ensure that the collaboration and 
communication of the Advisory Committee, will offer synergies and advise on both the 
CYberSafety Safe Internet Center and the "National Strategy for a Better Internet for Children 
in Cyprus", in the framework of the National Cyber Security Strategy of the Republic of Cyprus. 
Apart from the dissemination of the project among the members of the Advisory Committee 
(which include among others Ministries, Commissioners, Academia, Private companies, and 
Non-profit organizations), several meetings with members of the parliament will be planned, 
for their own awareness, while, some of them will also be invited at the events and conferences 
that will be organized by the CYberSafety consortium. The task will result in the Dissemination 
Plan. 
 
Exploitation  
This activity aims to ensure that the project activities satisfy the National and European policies 
and provide input for their evolvement. It is expected that, since partners of the consortium 
derive from the National Group under Action 14 of the Cyprus Cybercrime Strategy of the 
Republic of Cyprus,which now serves as the Advisory Board for the consortium, the "National 
Strategy for a Better Internet for Children in Cyprus", in the framework of the National Cyber 
Security Strategy of the Republic of Cyprus. and the National Centre for Safe Internet (physical 
and Virtual) will provide the sustainability and exploitation of the current Action activities under 
the auspices of the Cyprus Government. This task will result in Exploitation Plan. 
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Στη δραστηριότητα A1.7 προγραμματίζουμε να εστιάσουμε σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου, 
πληροφόρησης και παραπληροφόρησης με παραδειγματικά θεματικά αντικείμενα την 
κλιματική αλλαγή και την Πανδημία. Η δραστηριότητα θα σχεδιάζεται & εφαρμόζεται κατά 
κύριο λόγο από τους ίδιους τους μαθητές του CyberSafety Youth Panel. οι οποίοι θα 
καθοδηγούνται με τη συστημική προσέγγιση.  
 
Στις δραστηριότητες Α6.1 και Α6.6 θα συνεργαστούμε στενά με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
για να παράγουμε το πλάνο επικοινωνίας και το πλάνο αξιοποίησης του συνολικού έργου. 
 
Διάρκεια: Από την (άμεση) υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, η οποία είναι  
31/03/2022.  
 
Αμοιβή: Μέχρι €14.850, μικτά (συνολικό κόστος στο έργο) για μερική απασχόληση. Για τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης η απασχόληση θα φθάσει τις 110 ανθρωποημέρες. 
 
Καθήκοντα: Συμμετοχή στις δράσεις που αναφέρονται παραπάνω και ιδιαίτερα 
- Α1.7: Συντονισμός της ομάδας των μαθητών συμμετεχόντων (Cyber Safety Youth Panel) 

και καθοδήγηση των νέων μελών. Συμμετοχή στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υλικών 
και μαθησιακών δραστηριοτήτων, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, 
Σύνταξη των τεχνικών αναφορών του έργου, Κύρια ευθύνη για τις σχολικές δράσεις 
καθώς και τις δράσεις επικοινωνίας και προβολής του έργου 

- Α6.1: Κύρια ευθύνη για τη σύνταξη του πλάνου επικοινωνίας σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

- Α6.6 Κύρια ευθύνη για τη σύνταξη του πλάνου αξιοποίησης του έργου σε συνεργασία με 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

- Διαχείριση του έργου: Σύνταξη των αναφορών του έργου 
 
Προσόντα: 
- Πτυχίο πανεπιστημίου (κατά προτίμηση κοινωνικών επιστημών)  
- Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε ερευνητικά έργα (διαχείριση) 
- Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε σχεδίαση και εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης 

και επικοινωνίας  
- Καλή γνώση Αγγλικής 
- Καλές ψηφιακές δεξιότητες 
 
Επιθυμητά προσόντα 
- Εκπαίδευση και εμπειρία σε συστημική προσέγγιση διαχείρισης ομάδας 
- Ενεργός δράση στην Ομάδα Νέων Ασφαλούς Διαδικτύου ή στις συνιστώσες ομάδες του 
- Ενασχόληση με θέματα χρήσης του διαδικτύου, διαδικτυακής πληροφόρησης και 

παραπληροφόρησης 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:  
1. Σύντομο σημείωμα (1) σελίδα που να απαντά σε καθένα από τα απαιτούμενα και τα 

επιθυμητά προσόντα. Σ’ αυτό θα πρέπει να προσδιορίζουν και τη δυνατότητα εργασίας σε 

ανθρωπο-ημέρες στο ΑΠΚυ ή εξ αποστάσεως  

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή αναφορά σε δικτυακό τόπο. 

3. Έγγραφα ή αναφορά σε δικτυακό τόπο που τεκμηριώνουν προηγούμενη σχετική εμπειρία.  

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο 
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τις 26 Απριλίου 2021. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή 
Θανάση Χατζηλάκο (Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy) ή με τη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας 

https://www.cybersafety.cy/youth-panel-en
https://recruitment.ouc.ac.cy/apply
mailto:Thanasis.Hadzilacos@ouc.ac.cy
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και Διασύνδεσης κα. Ευσταθία Νικοδήμου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο research@ouc.ac.cy 
ή στο τηλέφωνο 00357 22411790. 
 
Σημείωση: 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των 

προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει 

άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα 

στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις 

θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την 

καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  

mailto:research@ouc.ac.cy

