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ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 
– εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι πέντε (5) Βοηθών Λειτουργών εργοδοτουμένων 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για την εκτέλεση ειδικών και συγκεκριμένων καθηκόντων στην 
υποστήριξη των εξωτερικά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή άλλων έργων από τα ταμεία έρευνας και ανάπτυξης ή / και 
άλλα ταμεία διαχειριστικής χρέωσης ή / και κονδύλια του Πανεπιστημίου, στα ποσοστά που προνοεί ο Νόμος περί 
Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Νοείται ότι με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ενδέχεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.  
 
Οι Βοηθοί Λειτουργοί που θα προσληφθούν θα εξυπηρετούν τα εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα/πλαίσια 
προγραμμάτων: Interreg-διακρατική συνεργασία, Interreg-διασυνοριακή συνεργασία εντός των συνόρων της ΕΕ, Horizon 
2020, RESTART, Life, Cost, Erasmus Plus, Europe Direct, Horizon Europe (2021-2027) κ.ά.  
 
Για τις θέσεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

1. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δε θα μετατρέπονται 
σε εργοδοτούμενους/ες αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που τα προγράμματα 
ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο/η εργοδοτούμενος/η κριθεί 
ανεπαρκής, τότε τυχγάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.  
 

2. Ετήσιος Βασικός Μισθός – Συνδυασμένες Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii) – μειωμένες κατά 10%.  Καταβάλεται πρόσθετα 
13ος μισθός ο οποίος θα είναι επίσης  μειωμένος κατά 10%. 
Α2: €15.109, €15.201, €15.293, €15.385, €15.496, €15.681, €16.060, €16.493, €16.818, €17.197, €17.576, €17.967, 
€18.544 Α5: €16.196, €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, 
€25.936, €26.907 και Α7(ii): €22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, 
€32.836, €33,968, €35,100, €36.232. 
 
Για τους/τις εργοδοτούμενους/ες που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, οι 
ετήσιες ακαθάριστες βασικές απολαβές τους θα ανέρχονται στις €15.143 (2η βαθμίδα της κλίμακας Α5 μειωμένες 
κλίμακες). 
 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό 
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, εργοδοτούμενος/η ο/η οποίος/οποία προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, 
απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του/της. 
 

Με την συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο/η εργοδοτούμενος/η τοποθετείται στην αρχική 
βαθμίδα των πιο πάνω συνδυασμένων κλιμάκων (μη μειωμένες κλίμακες).  
 

Οι δαπάνες προσωπικού θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ταμεία έρευνας και ανάπτυξης ή/και άλλα ταμεία 
διαχειριστικής χρέωσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 

 

3. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι το κλείσιμο και/ή ολοκλήρωση των προγραμμάτων (31/12/2027) εφόσον κατά 
την αξιολόγηση τους οι εργοδοτούμενοι/ες ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι 
πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν.70(Ι)/2016. 
 
 

4. O/H εργοδοτούμενος/η θα εργάζεται, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. 

 

5. Ο/Η εργοδοτούμενος/η θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε περιοχή της Κύπρου ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. 

 

6. Ο/Η εργοδοτούμενος/η θα τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Ακαδημαϊκή/Διοικητική Οντότητα του 

Πανεπιστημίου. 

 

7. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η εργοδοτούμενος/η θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα συμμετέχει 

σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντα του/της. 



 

8. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
Υπό την εποπτεία του/της οικείου/ας Προϊσταμένου/ης: 
 

1. Εκτελεί ειδικά και/ή συγκεκριμένα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής γραφειακής εργασίας και 
διεκπεραιώνει την αναγκαία αλληλογραφία στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τακτής προθεσμίας. 

 
2. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά ή και άλλα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τακτής προθεσμίας. 
 

3. Βοηθά στην ετοιμασία του προϋπολογισμού, των λογαριασμών χρήσεως, του ισολογισμού και των οικονομικών 
εκθέσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τακτής προθεσμίας. 

 
4. Βοηθά στην υλοποίηση των πολιτικών χρηματοδότησης έρευνας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τακτής 

προθεσμίας. 
 

5. Καταχωρεί στοιχεία σε πίνακες και τηρεί αρχείο με ερευνητικά προγράμματα/έργα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
έργου τακτής προθεσμίας. 

 
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν μέσα στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου τακτής 

προθεσμίας.  
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
 
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την τελευταία σχετική εγκύκλιο 

της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. 
 
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής 

συνεργασίας και επικοινωνίας. 
 
Κριτήρια Επιλογής Βοηθών Λειτουργών στην εκτέλεση ειδικών και συγκεκριμένων καθηκόντων στην υποστήριξη 
Ερευνητικών Έργων: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 
 

Βαθμολογία 15,5/20 (0,50) 
Βαθμολογία 16/20 (1) 
Βαθμολογία 16,5/20 (1,5) 
Βαθμολογία 17/20 (2) 
Βαθμολογία 17,5/20 (2,50) 
Βαθμολογία 18/20 (3) 
Βαθμολογία 18,5/20 (3,5) 
Βαθμολογία 19/20 (4) 
Βαθμολογία 19,5/20 (4,5) 
Βαθμολογία 20/20 (5) 

5 

2 

Ακαδημαϊκά Προσόντα: 
 

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου ή  
Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (3) 
 

Πανεπιστημιακός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (επιπέδου master),  
ισότιμο διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους (2) 

5 

3 Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία 
 

Θα δοθούν μέχρι 5 βαθμοί ανάλογα με την περίοδο εμπειρίας - Μέγιστο 3 χρόνια 
(0,14 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με μέγιστο βαθμό τις 5 μονάδες) 

5 

4 Αποδεδειγμένη πρόσθετη σχετική επαγγελματική εμπειρία  
σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης 
 

Θα δοθούν μέχρι 5 βαθμοί ανάλογα με την περίοδο εμπειρίας - Μέγιστο 2 χρόνια 
(0,21 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με μέγιστο βαθμό τις 5 μονάδες) 

5 

 ΣΥΝΟΛΟ 20 



 
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας Υποψήφιων Ατόμων 
κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.  Ο 
τελικός Πίνακας Υποψήφιων Ατόμων θα δημοσιευτεί στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα έχει ισχύ μέχρι τις 
31/12/2027.  Σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου ενός/μιας επιτυχόντα/επιτυχούσας, η θέση συμπληρώνεται από 
τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό κατάλογο 
 
Πρόσωπο, το οποίο υπέβαλε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση 
κατά της σειράς κατάταξης στον Πίνακα που καταρτίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (4), εντός χρονικού διαστήματος 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00. 
 
Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και 
επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγράφων που ζητούνται πιο πάνω (τα πρωτότυπα θα παρουσιασθούν 
αν και εφόσον ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις μη επαρκώς συμπληρωμένες ή/και χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
έγγραφα ή/και που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. 
 
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
ηλεκτρονικά στο human.resources@cut.ac.cy και τηλεφωνικά στα 25002236. 

https://jobs.cut.ac.cy/
http://www.cut.ac.cy/
mailto:human.resources@cut.ac.cy

