ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΑ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) κόληκσλ ζέζεσλ Γεληθνύ Γξαθέα (έλαληη
θαηάξγεζεο ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ κε ζύκβαζε) ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.
Οη αηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. Ννείηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ησλ Πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
(Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό) Καλνληζκώλ ηνπ 1990 “ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε
εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, όπσο πξόζσπν πνπ δελ είλαη
πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα
δηνξηζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ απηό κπνξεί
λα δηνξηζηεί:
(α)
(β)

Με ζύκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
ή
Πάλσ ζε κόληκε βάζε, αλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν είρε απαζρνιεζεί ζην Παλεπηζηήκην ή ζηε
Γεκόζηα Τπεξεζία κε ζύκβαζε γηα πεξίνδν όρη κηθξόηεξε από ηέζζεξα ρξόληα”.

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΦΔΑ (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ) (Δλαιιάμηκε Θέζε)
Σίηινο
:
Αξ. Θέζεσλ
:
Καηεγνξία
:
Μηζζνινγηθή θιίκαθα

Γεληθόο Γξαθέαο
Σέζζεξηο (4)
Μόληκεο Θέζεηο (έλαληη θαηάξγεζεο ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ κε ζύκβαζε)
:
Α2, Α5 θαη Α7

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Α2: €10.858 - €13.584
Α5: €11.773 - €19.708
Α7: €16.591 - €24.881

πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο
(Δπεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο)

ην βαζηθό κηζζό ηεο ζέζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ πξνζηίζεληαη θαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο
απμήζεηο πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα
πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ
1.

Δθηειεί γεληθά γξαθεηαθά θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα.

2.

Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ ή/θαη βηβιηνζήθεο.

3.

Γαθηπινγξαθεί θαη ζηελνγξαθεί ζηελ Διιεληθή ή Σνπξθηθή θαη ηελ Αγγιηθή γιώζζα.

4.

πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη θαηαηάζζεη ζηαηηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη
πξνβαίλεη ζηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή εθζέζεσλ.

5.

Υεηξίδεηαη ηερλνινγηθό θαη άιιν γξαθεηαθό εμνπιηζκό.

6.

πκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο λνκνζεζίαο.

7.

Βνεζά ζηε δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ θαη δηεμάγεη επηηόπηεο έξεπλεο.

8.

Γηελεξγεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαη εθδίδεη ζρεηηθέο απνδείμεηο.

9.

Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαηηέξαο γξακκαηέσο.

10.

Δπνπηεύεη ηελ εξγαζία θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ.

11.

Βνεζά ζηελ εθηέιεζε ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο
θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία εθάζηνηε ηνπνζεηείηαη.

12.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ.

13.

Τπάιιεινη νη νπνίνη αλειίζζνληαη από ηε κηζζνδνηηθή θιίκαθα Α2 ζηελ Α5 θαη από ηελ Α5
ζηελ Α7 ζα εθηεινύλ πην ππεύζπλα θαζήθνληα.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1.

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

2.

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη Καιή γλώζε γιώζζαο ή γισζζώλ πνπ ζα
θαζνξίδνληαη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

3.

Δπηηπρία ζηε δαθηπινγξαθία (Διιεληθή ή Σνπξθηθή θαη Αγγιηθή Μέζνπ Δπίπεδνπ) ζε
εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.

4.

Ηθαλόηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνύ επεμεξγαζηή θεηκέλσλ, θαηά πξνηίκεζε ζην Word Perfect ή
Microsoft Word (Windows).

5.

Δπηηπρία ζηε ζηελνγξαθία (Σνπξθηθή 90 ιέμεηο ην ιεπηό) ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

6.

Ηθαλόηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.

7.

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, ππεπζπλόηεηα,
πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

8.

Καηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζα θαζνξίδεη θαηά πόζν απαηηείηαη
ή όρη επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο γηα απόθηεζε ηνπ ECDL (European Computer Driving License)
ή επηηπρία ζηελ εμέηαζε ICT –EUROPE / ΚΔΒΔ ή άιιν ηζόηηκν πξνζόλ ην νπνίν ζα απνηειεί
πιενλέθηεκα.
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ΗΜΔΙΩΔΙ:
1. ε ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ ή ζα απνθηήζνπλ ηξία (3) από ηα πην θάησ πξνζόληα ζα
παξαρσξνύληαη ηξεηο (3) (κέγηζηνο αξηζκόο) πξόζζεηεο πξνζαύμεζεο:
Γηεηέο Γίπισκα Γξακκαηεηαθώλ πνπδώλ ή
Μνλνεηέο Γίπισκα Γξακκαηεηαθώλ πνπδώλ θαη επηηπρία εμεηάζεσλ καζεκάησλ
Κνιεγηαθνύ επηπέδνπ ή εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζε ζέκαηα πνπ θαιύπηνπλ ηελ ύιε ηνπ Γηεηνύο
Πξνγξάκκαηνο Γξακκαηεηαθώλ πνπδώλ ή
ηελνγξαθηα Διιεληθή 90 ι.η.ι. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ή
ηελνγξαθηα Αγγιηθή 90 ι.η.ι. ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (LCCI) ή
ηνπ Pitman Examinations Institute ή
Λνγηζηηθή (Intermediate) ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (LCCI) ή ηνπ
Pitman Examinations Institute ή
Office Practice ή Business Administration ή Office Procedure Intermediate ηνπ
Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (LCCI) ή ηνπ Pitman Examinations Institute
ή 5 ρξόληα πείξα ζε ζέζε Γεληθνύ Γξαθέα ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή
Γαθηπινγξαθία Διιεληθή Αλώηεξν Δπίπεδν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
ή
Γαθηπινγξαθία Αγγιηθή Αλώηεξν Δπίπεδν ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ
Λνλδίλνπ (LCCI) ή ηνπ Pitman Examinations Institute ή
Αγγιηθή Γιώζζα: First Certificate grade A ή
GCE O´Level grade A , B ή C ή
IGCE grade A,B ή C ή
ΣΟEFEL grade 500 ή
IELTS grade 6
ηνπο ήδε ππεξεηνύληεο ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ ηα πην πάλσ πξνζόληα νη πξόζζεηεο
πξνζαπμήζεηο ζα παξαρσξεζνύλ από ηελ 01/01/2001.
Ννείηαη όηη ππεξεηνύληεο ππάιιεινη πνπ ζα απνθηήζνπλ νπνηνδήπνηε από ηα πην πάλσ
πξνζόληα ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία από ηελ 1/1/2001, ε/νη πξόζζεηε/ηεο
πξνζαύμεζε/ζεηο ζα παξαρσξείηαη/νύληαη θαηά ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο ηνπ
πξνζόληνο/λησλ.
2.

Ννείηαη επίζεο όηη νη παξαρσξεζεζόκελεο πξνζαπμήζεηο δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ
αξραηόηεηα ησλ ππαιιήισλ.

3.

Οη ππεξεηνύληεο ππάιιεινη θαηά ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπλδπαζκέλσλ
θιηκάθσλ (16/02/1996) ζα αλειίζζνληαη από ηε κία ζπλδπαζκέλε θιίκαθα ζηελ άιιε όηαλ
θζάζνπλ ζην ζεκείν ηεο θιίκαθάο ηνπο πνπ αληηζηνηρεί κε ηελ αθεηεξία ηεο επόκελεο
θιίκαθαο.

4.

Οη ππεξεηνύληεο θαηά ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ
(16/02/1996), εθηόο από ηελ αλαθεξόκελε ζην (3) κεηαρείξηζε, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα
παίξλνπλ ηελ πξόζζεηε πξνζαύμεζε πνπ ζα δηθαηνύληαλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα
πξναγσγήο ζηελ αλώηεξε ζέζε/ηάμε, κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο δηεπζεηήζεηο.
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5.

Οη ππεξεηνύληεο θαηά ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ ζεζκνύ ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ
(16/02/1996) πνπ βξίζθνληαη ζε ζεκείν ςειόηεξν από ην αξρηθό ζεκείν ηεο επόκελεο
θιίκαθαο ζα εληάζζνληαη ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο επόκελεο θιίκαθαο κε βάζε ηνπο
Καλνληζκνύο Αλαπξνζαξκνγήο Μηζζώλ.

6.

Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνύλ ζα εξγάδνληαη, όπσο απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηεο
ππεξεζίαο, είηε κε ζύζηεκα βάξδηαο, είηε κε εηδηθά σξάξηα, όπσο ζα ζπκθσλεζεί ζε θάζε
πεξίπησζε.

7.

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ζα παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο.

Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαζνξίδνληαη ηα αθόινπζα απαηηνύκελα πξνζόληα:
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
Καιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο Γιώζζαο.
Δπηηπρία ζηε δαθηπινγξαθία (Διιεληθή ή Σνπξθηθή θαη Αγγιηθή Μέζνπ Δπίπεδνπ) ζε
εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.
Ηθαλόηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθνύ επεμεξγαζηή θεηκέλσλ, θαηά πξνηίκεζε ζην Word Perfect ή
Microsoft Word (Windows).
Δπηηπρία ζηε ζηελνγξαθία (Σνπξθηθή 90 ιέμεηο ην ιεπηό) ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.
Ηθαλόηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, ππεπζπλόηεηα,
πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή ππόδεημε δύν αηόκσλ
(νλόκαηα, δηεπζύλζεηο, ηειέθσλα), από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Ν.6 (Η)/98. Οη
εκεξνκελίεο ησλ γξαπηώλ θαη ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζζνύλ αξγόηεξα.
ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ
Ζ γξαπηή εμέηαζε γηα ηε ζέζε ζα πεξηιακβάλεη Νέα Διιεληθά (΄Δθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε
θεηκέλνπ, ή/θαη ζπληαθηηθέο ή/θαη γξακκαηηθέο αζθήζεηο), Αγγιηθά (έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε
θεηκέλνπ), Γεληθέο Γλώζεηο / Μαζεκαηηθά (εξσηήζεηο ζε επίθαηξα ζέκαηα, ζπληνκνγξαθίεο,
εξσηήζεηο επθπταο) θαη Δξσηήζεηο επί ηνπ Αληηθεηκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ηεο
ζέζεο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
1. Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζώο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ,
4

Σει. 22894156, 22894159, 22894172 θαη 22894142 ή ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Aitisis.aspx
2. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ αθαδεκατθώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ πξνζόλησλ πνπ
πξνλννύληαη πην πάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηώζεσλ γηα ππεξεζία εθεί όπνπ απαηηείηαη
πείξα.
Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δε ζα έρνπλ επηζπλαθζεί όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο ζα
ιεθζνύλ εθπξόζεζκα δε ζα ιεθζνύλ ππόςε.
3. Γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα
θαηαβάιιεηαη ηέινο ύςνπο €35,00. Η αίηεζε λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε ηξαπεδηθήο
θαηάζεζεο πνπ ζα θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθό ΤΑΓ θαη αθνινύζσο ην όλνκα ηνπ/ηεο
ππνςεθίνπ/αο. Η θαηάζεζε λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ, Σξάπεδα Κύπξνπ Αξ. Λνγαξηαζκνύ 0128-05-013220 θαη IBAN NO: CY34 0020
0128 0000 0005 0132 2000.
4. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε δηεύζπλζε:
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ-ΤΓΚΛΖΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Γ. ΛΔΒΔΝΣΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ
Σ.Θ. 20537, 1678 ΛΔΤΚΩΗΑ
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ πην πάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 09/12/2011
θαη ώξα 2:00κ.κ. Σα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα κπνξνύλ θαη λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ζε
θάθειν ν νπνίνο λα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο ην αξγόηεξν κέρξη
ηελ Παξαζθεπή 09/12/2011.

5

