
    

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής) 

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: 

Α14(ii) : €57.077, €59.535, €61.993, €64.451, €66.909, €69.367, €71.825, €74.283, 

€76.741 

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται για 

τη Δημόσια Υπηρεσία καθώς και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

          ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 

 

1. Προΐσταται ενός ή περισσότερων Υπηρεσιών/Μονάδων που λειτουργούν 

εκάστοτε κάτω από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη για την 

οργάνωση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των 

δραστηριοτήτων/εργασιών που διεξάγονται στην Υπηρεσία/Μονάδα της 

οποίας προΐσταται και γενικότερα για την ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία της. 

2. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού πλάνου του προσωπικού. 

3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν. 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.  

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master σε ένα (1) τουλάχιστον  

   αντικείμενο που θα καθορίζεται με την προκήρυξη της θέσης. 

 



3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας από τις 

γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα Αγγλικά, τα 

Γαλλικά και τα Γερμανικά.  

4. Δεκαετής διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με τα καθήκοντα της 

θέσης. 

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής 

συνεργασίας. 

6. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα 

προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Τα στην παράγραφο 2 πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται 

επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. 

2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή και μετακινείται σε οποιαδήποτε 

Υπηρεσία του Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

3. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο κάτοχος της θέσης 

υποχρεούται να τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθεί 

επιμορφωτικά σεμινάρια/προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα της 

θέσης. 

4. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου πέραν του επιπέδου Μάστερ στα 

θέματα που καθορίζονται στο σημείο 2 των απαιτούμενων 

προσόντων θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. 

 


