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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α5: €11.773  - €19.708 } Συνδυασμένες 
Α7: €16.591  - €24.881 } Κλίμακες 
 

(Επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) 
 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Υπό τη γενική εποπτεία του/της Προϊσταμένου/ης της οργανωτικής οντότητας: 
 
1. Συμβάλλει στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της οργανωτικής οντότητας 

στην οποία τοποθετείται. 
 
2. Μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών καθώς και για 

την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια Σώματα του 
Πανεπιστημίου, σε σχέση με το πεδίο αρμοδιοτήτων του/της. 
 

3. Έχει ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης των Συμβάσεων που αφορούν στα 
καθήκοντα της θέσης και συγκεκριμένα Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών 
Καθαρισμού, Απολυμάνσεων, Απεντόμωσης (Pest Control), Παροχής Πόσιμου 
Νερού, Υπηρεσίες Καθαριστηρίων, Αποκομιδής Σκυβάλων και Ανακυκλώσιμων 
Υλικών και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις προκύψουν. 
 

4. Έχει ευθύνη για την ορθολογιστική διαχείριση αναλώσιμων υλικών, την εποπτεία για 
ορθή τήρηση των διαδικασιών περισυλλογής και διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών 
από το προσωπικό των Αναδόχων που παράγουν/περισυλλέγουν ανακυκλώσιμα 
υλικά. 
 

5. Έχει ευθύνη παρακολούθησης για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών 
καθαρισμού/απολυμάνσεων/ψεκασμών, την χρήση κατάλληλων υλικών 
καθαριότητας, φιλικών προς το περιβάλλον και την εφαρμογή κατάλληλων και 
ασφαλών μεθόδων εργασίας που αφορά στις δραστηριότητες καθαρισμού. 
 

6. Συνεργάζεται με άλλους εμπλεκόμενους Οργανισμούς, Κυβερνητικά 
Τμήματα/Υπηρεσίες/Δήμους ή/και ιδιώτες για έλεγχο και διαχείριση θεμάτων 
καθαριότητας/υγιεινής. 
 

7. Έχει ευθύνη για την έγκαιρη προμήθεια υλικών μέσω παραγγελιών, έλεγχο των 
υλικών και τιμολογίων και ετοιμασία εντολών πληρωμής. 
 

8. Συμμετέχει σε Επιτροπές για ετοιμασία Όρων και Αξιολόγησης Διαγωνισμών σε 
θέματα καθαριότητας/υγιεινής. 
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9. Διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και προβαίνει στην ετοιμασία εκθέσεων, 
προτάσεων και εισηγήσεων σε θέματα καθαριότητας/υγιεινής. 

 
10. Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αναπτύσσει το προσωπικό που βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του/της. 
 
 
11. Χειρίζεται τεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των 
καθηκόντων του/της. 

 
 

 

12. Διεξάγει την απαιτούμενη αλληλογραφία για τη διεκπεραίωση της εργασίας του/της. 
 

13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. 
 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
1. (α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης ή Μέσης Τεχνικής 

Εκπαίδευσης.  
       και 

(β) Αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή Σχολής 
Ξενοδοχειακών ή/και Επισιτιστικών Τεχνών στον Κλάδο Οικιακής Οικονομίας ή 
ισότιμου προσόντος τουλάχιστον διετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών. 

 
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
3. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Προγραμματισμός και Οργάνωση Ατομικής Εργασίας 

 Επίγνωση, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκτέλεση Εργασιών 

 Θετικότητα στην Αλλαγή για Βελτίωση του Τρόπου Εκτέλεσης των Εργασιών και του 
Εργασιακού Περιβάλλοντος 

 Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών  

 Επικοινωνιακές Δεξιότητες - Επαγγελματικές Σχέσεις 

 Πρωτοβουλία στην Εκτέλεση των Καθηκόντων 

 Λογοδοσία, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμός στην Εκτέλεση των Καθηκόντων 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
(α)    Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά 
της. 

 
(β)    Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να 

εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που 
εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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(γ) Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε οργανωτική 
οντότητα του Πανεπιστημίου. 

 
(δ) Το Συμβούλιο για την πλήρωση της θέσης θα λαμβάνει υπόψη και επιτυχία σε 

διαγωνισμό. 

 
 
 
 
Το παρόν  Σχέδιο Υπηρεσίας εγκρίθηκε κατά την 11/2019η Συνεδρία της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών 
(30/07/2019) 

 


