ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΔΝΖ ΘΔΖ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) θελήο ζέζεο Λνγηζηή ζηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Οη αηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. 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)

Με ζύκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή

(β)
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”.
ΛΟΓΙΣΗ
(Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ)
Σίηινο
Αξ. Θέζεσλ
Καηεγνξία
Μηζζνινγηθή Κιίκαθα

:
:
:
:

Λνγηζηήο
Μτα (1)
Μόληκε Θέζε
Α9, Α11 θαη Α12

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
A 9: €22.276 - €30.876
Á11: €29.684 - €39.292
Á12: €32.947 - €43.727

πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο

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
(α)

Τπεύζπλνο/λε γηα ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πεξηζζνηέξσλ
Σνκέσλ ή Γξαθείσλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.

(β)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε ινγηζηηθά θαη άιια θαζήθνληα δπλαηό λα ηνπ αλαηεζνύλ από ηνλ/ηελ
Πξντζηάκελν/λε ηεο Τπεξεζίαο ή/θαη ηνλ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ.

(γ)

Δίλαη ππεύζπλνο/λε ή/θαη βνεζά ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθύιαμεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, ζηελ
εηνηκαζία κειεηώλ θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηξόπνπο κείσζεο ησλ εμόδσλ θαη αύμεζεο ησλ
εζόδσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

(δ)

Γηεμάγεη ή/θαη επηβιέπεη ηνλ έιεγρν ινγαξηαζκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εηδηθώλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ θαη
ηεξεί ηα αλαγθαία κεηξώα. Δπνπηεύεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεύεη θαηώηεξν πξνζσπηθό.

(ε)

Μεξηκλά γηα ηελ νξζή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ νηθνλνκηθώλ δηαηάμεσλ όπσο
πξνλνείηαη από ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία, Καλνληζκνύο θαη εγθύθιηεο νδεγίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

(ζη)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ.

Πεξηγξαθή εξγαζία ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. (α) Να είλαη κέινο ζε έλα από ηα πην θάησ ώκαηα Δπαγγεικαηηώλ Λνγηζηώλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ώκα
ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηζνδύλακν από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
The Institute of Chartered Accountants in Scotland
The Institute of Chartered Accountants in Ireland.
The Association of Chartered Certified Accountants
The Institute of Costs and Works Accountants.
The Institute of Chartered Accountants in Australia.
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VII.
VIII.
IX.

X.

The Canadian Institute of Chartered Accountants.
The New Zealand Society of Accountants.
Σhe American Institute of Certified Public Accountants λννπκέλνπ όηη νη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ ζα έρνπλ ηξηεηή
ηνπιάρηζην ινγηζηηθή/ειεγθηηθή πείξα ζε εγθεθξηκέλν Διεγθηηθό Γξαθείν ή ζε αλώηεξε ζέζε Γεκόζηαο
Δηαηξείαο.
The Institute of Chartered Accountants in South Africa θαη ηξηεηήο απαζρόιεζε ζε ινγηζηηθό ε ειεγθηηθό Οίθν
ηνπ νπνίνπ ν δηεπζπληήο ή έλαο από ηνπο δηεπζπληέο είλαη κέινο ελόο από ηα ήδε αλαγλσξηζκέλα ώκαηα
Δπαγγεικαηηώλ Λνγηζηώλ.

(β)

Καηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ζα αλαθέξεηαη θαηά πόζν απαηηείηαη ε απόθηεζε πξώηνπ
Παλεπηζηεκηαθνύ δηπιώκαηνο ή Σίηινπ ή Ηζόηηκνπ πξνζόληνο θαηά πξνηίκεζε ζε ζπλαθέο ζέκα κε ηελ
Λνγηζηηθή.

(γ)

Καιή γλώζε ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο γιώζζαο.

(δ)

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.

(ε)

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, επζπθξηζία θαη
ηθαλόηεηα ειέγρνπ θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ.

ΗΜΔΙΩΔΙ
1)

Οη δηνξηδόκελνη ζηε ζέζε Λνγηζηή (Κι. Α9, Α11 θαη Α12) πνπ είλαη κέιε ζε έλα από ηα Δγθεθξηκέλα
ώκαηα Δπαγγεικαηηώλ Λνγηζηώλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ώκαηνο εγθξηζεί σο ηζνδύλακν θαη είλαη
θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνύ δηπιώκαηνο ή Σίηινπ ή Ηζόηηκνπ πξνζόληνο, ζα ηνπνζεηνύληαη ζηελ αξρηθή
βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο Α11.

2)

Οη θάηνρνη ησλ ζπλδπαζκέλσλ ζέζεσλ, πνπ βξίζθνληαη ή ζα έθζαλαλ ζηελ Κιίκαθα Α12 ηελ
01/01/2003 λα αλειίζζνληαη κέρξη ηελ Κιίκαθα Α12, επεθηεηλόκελε θαηά (2) πξνζαπμήζεηο, πάλσ ζε
πξνζσπηθή βάζε.

3)

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ , ν / ε θάηνρνο ηεο ζέζεο ζα ηπγράλεη εηδηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ζα παξαθνινπζεί επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηεο.

4)

Ο / Ζ θάηνρνο ηεο ζέζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δπλαηό λα εξγάδεηαη είηε κε
ζύζηεκα βάξδηαο είηε κε εηδηθά σξάξηα, ζύκθσλα κε Καλόλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνύιην.

5)

Ο όξνο Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν.

6)

Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο αηηεηέο λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό
ηζνηηκίαο ή/θαη αληηζηνηρίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο από ην Κππξηαθό πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Σίηισλ
πνπδώλ (ΚΤΑΣ).

Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαζνξίδεηαη πεξηγξαθή εξγαζίαο γηα ηε ζέζε Λνγηζηή θαζώο
επίζεο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ:
Σν άηνκν πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα είλαη αξκόδην γηα ηε κειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ
αλαδηακόξθσζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη ηεο πιεξνθόξεζεο κεηαμύ άιισλ νξγαλσηηθώλ νληνηήησλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ησλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Δπηπιένλ ζα είλαη αξκόδην ζε ζπλεξγαζία κε άιιν
αξκόδην Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε από επηρεηξεκαηηθήο πιεπξάο
ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα είλαη πξνο ρξήζε από ηηο Οηθνλνκηθέο
Τπεξεζίεο. Δπίζεο ζα εθηειεί θαη νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην νηθείν ζρέδην
ππεξεζίαο. Ννείηαη όηη ην άηνκν απηό κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθώλ ζε νπνηνδήπνηε Σνκέα/Γξαθείν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
(α)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Να είλαη κέινο ζε έλα από ηα πην θάησ ώκαηα Δπαγγεικαηηώλ Λνγηζηώλ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ώκα
ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηζνδύλακν από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ:
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
The Institute of Chartered Accountants in Scotland
The Institute of Chartered Accountants in Ireland.
The Association of Chartered Certified Accountants
The Institute of Costs and Works Accountants.
The Institute of Chartered Accountants in Australia.
The Canadian Institute of Chartered Accountants.
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viii.
ix.

x.

The New Zealand Society of Accountants.
The American Institute of Certified Public Accountants λννπκέλνπ όηη νη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ ζα έρνπλ ηξηεηή
ηνπιάρηζην ινγηζηηθή/ειεγθηηθή πείξα ζε εγθεθξηκέλν Διεγθηηθό Γξαθείν ή ζε αλώηεξε ζέζε Γεκόζηαο
Δηαηξείαο.
The Institute of Chartered Accountants in South Africa θαη ηξηεηήο απαζρόιεζε ζε ινγηζηηθό ε ειεγθηηθό
Οίθν ηνπ νπνίνπ ν δηεπζπληήο ή έλαο από ηνπο δηεπζπληέο είλαη κέινο ελόο από ηα ήδε αλαγλσξηζκέλα
ώκαηα Δπαγγεικαηηώλ Λνγηζηώλ.

(β)

Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζηα Οηθνλνκηθά ή ζηελ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή
ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε ή ζηελ Λνγηζηηθή.

(γ)

Καιή γλώζε ηεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο γιώζζαο.

(δ)

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, επζπθξηζία θαη
ηθαλόηεηα ειέγρνπ θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ.

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή λα ππνδείμνπλ δύν άηνκα (νλόκαηα,
δηεπζύλζεηο, ηειέθσλα), από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα
απνζηέιινληαη απεπζείαο ζην Παλεπηζηήκην Κύπξν.
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο.
εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζζνύλ αξγόηεξα.

Οη εκεξνκελίεο ησλ γξαπηώλ ή/θαη πξνθνξηθώλ

ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ
Ζ γξαπηή εμέηαζε ζα πεξηιακβάλεη:
1.

Δξσηήζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηα θαζήθνληα θαη επζύλεο ηεο ζέζεο ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά.

2.

Σεζη Γηνηθεηηθήο Κξίζεο.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
1. Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζώο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, 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 0128-05013220 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 02/12/2011 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 02/12/2011.
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