
 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΟΜΕΑ 

 
 
Τίτλος Θέσης: 

 
 Προϊστάμενος/η Τομέα. 

 
Πλήρωση Θέσης: 

 
 Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. 

 
Αναφέρεται: 

 
 Στον Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια. 

 
Προΐσταται: 

 
 Του Προσωπικού του Τμήματος. 

  
 Καθήκοντα και 
 Ευθύνες: 

 

 Μεριμνά και φέρει την ευθύνη για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη και 
αποδοτική λειτουργία του Τομέα του/της, για την ορθή εφαρμογή της 
πολιτικής του Ιδρύματος σε ότι αφορά τον συγκεκριμένο Τομέα και για την 
υλοποίηση των αποφάσεων του Ιδρύματος σε αυτόν. 
 

 Βοηθά και συμβουλεύει τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια σε θέματα 
αρμοδιότητάς του και του εισηγείται τις δραστηριότητες του Ιδρύματος στον 
Τομέα ευθύνης του. 

 
 Αξιολογεί την εφαρμογή των επιμέρους σχεδίων, μέτρων, προγραμμάτων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Τομέα του και εισηγείται στο/ην 
Γενικό/η Διευθυντή/ντρια προτάσεις για τη βελτίωση τους. 
 

 Υποβάλλει εισηγήσεις στο/ην Γενικό/η Διευθυντή/ντρια σχετικά με την 
εύρυθμη λειτουργία του Τομέα του καθώς και για τη διαμόρφωση, υιοθέτηση, 
εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής του Τομέα αυτού. 
 

 Ετοιμάζει και εισηγείται για υιοθέτηση τον προϋπολογισμό του Τομέα του. 
 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη των σχέσεων του Ιδρύματος με την ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. 
 

 Παρέχει βοήθεια σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των συνεδριάσεων της 
ολομέλειας ή των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.  
 

 Εποπτεύει οριζόντιες δραστηριότητες του ΙδΕΚ κατόπιν ανάθεσης από 
τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια. 
 

 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της  ανατεθούν από τον/την 
Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια. 

 



 
 
Απαιτούμενα 
Προσόντα: 
 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου 
πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερς. 
 

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 Δεκαετής υπεύθυνη θέση σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας, 
Προγραμμάτων εκ των οποίων πέντε χρόνια με εποπτικά καθήκοντα ή 
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Επιστημονικού/ής 
Λειτουργού ΙδΕΚ (αν πρόκειται για προαγωγή). 
 

 Πολύ καλή γνώση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και 
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τον τομέα της Έρευνας /Τεχνολογίας. 
 

 Πολύ καλή γνώση των διεθνών δεδομένων και ιδιαίτερα των μέτρων και 
πολιτικών που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο σε ό,τι 
αφορά την έρευνα και την τεχνολογία. 
 

 Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 
πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία κα ικανότητα αποτελεσματικής 
συνεργασίας και επικοινωνίας. 

 
 
Απολαβές: 
 

 Μισθολογική κλίμακα ΙδΕΚ-ΚΜ2. 
 

 Στο βασικό μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν 
εγκριθεί με νομοθεσία και καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται 
από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


