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H Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει τη
δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να εγγραφούν ως χρήστες, να ενημερώνονται για
διαθέσιμες θέσεις εργασίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), και να
υποβάλουν αίτηση εργοδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Εργοδότησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Το σχεδιάγραμμα στην Εικόνα 1 πιο κάτω παρουσιάζει τα βήματα που απαιτούνται
για την ετοιμασία και υποβολή αίτησης εργοδότησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Οι παράγραφοι που ακολουθούν δίνουν οδηγίες για το κάθε βήμα
ξεχωριστά.

Εγγραφή
Εγγραφή Χρήστη
Χρήστη στην
στη Διαδικτυακή
Διαδικτυακή
Πύλη Εργοδότησης

Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση,
Εργασιακή Εμπειρία, Προσόντα)

Επισύναψη Πιστοποιητικών Προφίλ

Δημιουργία Αίτησης

Επισύναψη επιπρόσθετων
Πιστοποιητικών αίτησης

Υποβολή Αίτησης

Εικόνα 1
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Αρχική Οθόνη Σύνδεσης
Η
Διαδικτυακή
Πύλη
Εργοδότησης
είναι
διαθέσιμη
στο
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply. Ο σύνδεσμος σας προωθεί στην
αρχική οθόνη σύνδεσης με το σύστημα (Εικόνα 2), όπου ο χρήστης μπορεί είτε να
συνδεθεί είτε να εγγραφεί ως χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης.

Εικόνα 2

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική
έκδοση, επιλέξτε τον σύνδεσμο Logon in English.

Εγγραφή Νέου Χρήστη
Εγγραφή Χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη
Εργοδότησης

Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση,
Εργασιακή Εμπειρία, Συστάσεις)

Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση,
Εργασιακή Εμπειρία, Συστάσεις)

Δημιουργία Αίτησης

Επισύναψη Πιστοποιητικών

Υποβολή Αίτησης

Για να μπορέσετε να εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για
εργοδότηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα
πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως χρήστης.
1. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Εγγραφή Νέου
Χρήστη ώστε να προηγηθείτε στην οθόνη
καταχώρησης στοιχείων νέου χρήστη (Εικόνα 3).
2. Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία για τη
δημιουργία λογαριασμού χρήστη.
• Όνομα
• Επώνυμο
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
• Επανάληψη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
και αποδεχτείτε τους όρους της Δήλωσης Προσωπικών
Δεδομένων.
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Εικόνα 3

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού
καταχωρείτε είναι έγκυρη. Στη συγκεκριμένη
σταλούν τα στοιχεία πρόσβασής σας στην
Εργοδότησης, και θα λαμβάνετε οποιαδήποτε
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ταχυδρομείου που
διεύθυνση θα σας
Διαδικτυακή Πύλη
επικοινωνία από το

Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τους όρους της Δήλωσης
Προσωπικών
Δεδομένων,
το
κουμπί
Εγγραφή
παραμένει
απενεργοποιημένο (Εικόνα 4)

Εικόνα 4

3.
4.

Πατήστε το κουμπί Εγγραφή. Το σύστημα θα ελέγξει τα στοιχεία που
καταχωρήσατε.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι λανθασμένα το
σύστημα θα σας δώσει τα ανάλογα μηνύματα λάθους. Συνοπτικά:
1. Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.
2. Οι δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι οι ίδιες.
3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να είναι
@st.ouc.ac.cy
4. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να είναι
@ouc.ac.cy
5. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να έχει
χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή άλλου χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης
Εργοδότησης του ΑΠΚΥ.
Σε περίπτωση που έχετε κάνει εγγραφή στη Διαδικτυακή
Πύλη Εργοδότησης του ΑΠΚΥ με τη συγκεκριμένη
διεύθυνση και δεν θυμάστε τον Κωδικό Πρόσβασης
μπορείτε να ζητήσετε να επαναοριστεί (βλ. Ξεχάσατε τον
Κωδικό πρόσβασης σας;)
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6. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να έχει
χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή άλλου χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης
Υποψηφίων Φοιτητών του ΑΠΚΥ.
Σε περίπτωση που είστε χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης
Πύλη Υποψηφίων Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτήν που
χρησιμοποιήσατε στην Διαδικτυακή Πύλη Υποψηφίων του
ΑΠΚΥ.

5.

7. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από 40 χαρακτήρες.
Εφόσον τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι πλήρη θα δημιουργηθεί ο
λογαριασμός χρήστη και θα σας αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασής σας στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίσατε (Εικόνα 5).

Εικόνα 5
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Αρχική Σύνδεση Χρήστη
1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μπορείτε να συνδεθείτε στην Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης του
ΑΠΚΥ (Εικόνα 6)

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αντιγραφή-επικόλληση
(copy-paste) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (ctrl – c) για
αντιγραφή και (ctrl – v) για επικόλληση, για να καταχωρήσετε τα
στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Αν τα στοιχεία πρόσβασης είναι λανθασμένα το σύστημα θα σας δώσει μήνυμα
λάθους.
3. Εφόσον τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, το σύστημα θα σας ζητήσει να
αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης και να ορίσετε ένα δικό σας (Εικόνα 8).
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Εικόνα 8

4. Στην οθόνη της Εικόνα 8 καταχωρίστε:
• Στο πεδίο Υφιστάμενος Κωδικός τον κωδικό πρόσβασης που σας
στάλθηκε
• Στα πεδία Νέος Κωδικός και Επανάληψη Κωδικού τον κωδικό πρόσβασης
που επιθυμείτε
και πατήστε το κουμπί Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασης που θα ορίσετε πρέπει να:
•
•
•
•

Έχει μέγεθος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα γράμμα
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ειδικό χαρακτήρα (π.χ. *, !, $)

5. Εφόσον ο νέος κωδικός πρόσβασης που ορίσατε πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις,
ο κωδικός πρόσβασης σας θα αλλάξει όπως ορίσατε. Διαφορετικά θα σας δοθεί
μήνυμα λάθους.
6. Μετά την επιτυχή αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης σας, έχετε πλέον
πρόσβαση στις λειτουργίες της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του ΑΠΚΥ.
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Επαναορισμός Κωδικού Πρόσβασης
Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας οριστεί
ένας καινούργιος (επαναορισμός κωδικού). Για να το κάνετε αυτό, στην Αρχική
Οθόνη Σύνδεσης επιλέξτε Ξεχάσατε τον Κωδικό πρόσβασης σας; ώστε να
πλοηγηθείτε στην οθόνη επαναορισμού του κωδικού πρόσβασης (Εικόνα 9)

Εικόνα 9

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική
έκδοση, επιλέξτε τον σύνδεσμο Logon in English στην αρχική οθόνη
σύνδεσης.
1. Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε ορίσει κατά
την εγγραφή σας και πατήστε το κουμπί Ζητήστε νέο Κωδικό Πρόσβασης.
2. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας για επαναορισμό κωδικού
πρόσβασης.
3. Αν απαντήσετε αρνητικά, η διαδικασία επαναορισμό κωδικού πρόσβασης
ακυρώνεται.
4. Αν απαντήσετε θετικά και η διεύθυνση που δηλώσατε είναι ορθή, ο νέος κωδικός
πρόσβασης θα σας σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
που είχατε δηλώσει.
5. Αν η διεύθυνση που δηλώσατε δεν είναι ορθή θα σας δοθεί σχετικό μήνυμα
λάθους.
6. Μετά που θα λάβετε τον νέο κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στην
Διαδικτυακή Πύλη Εργοδότησης με τον νέο κωδικό.
7. Εφόσον τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, το σύστημα θα σας ζητήσει να
αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης και να ορίσετε ένα δικό σας.
8. Ακολουθήστε τα ανάλογα βήματα, όπως στην Αρχική Σύνδεση Χρήστη.
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Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
1. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας στην Αρχική Οθόνη Σύνδεσης, αφού
καταχωρήσετε τα στοιχεία πρόσβασής σας, πατήστε το κουμπί Αλλαγή Κωδικού
Πρόσβασης (Εικόνα 10).

Εικόνα 10

2. Εφόσον τα στοιχεία πρόσβασης είναι ορθά, θα πλοηγηθείτε στην οθόνη αλλαγής
κωδικού πρόσβασης (Εικόνα 11).

Εικόνα 11

3. Καταχωρίστε:
• Στο πεδίο Υφιστάμενος Κωδικός τον υφιστάμενο κωδικό πρόσβασης
σας.
• Στα πεδία Νέος Κωδικός και Επανάληψη Κωδικού τον κωδικό
πρόσβασης που επιθυμείτε
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και πατήστε το κουμπί Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης
4. Εφόσον ο νέος κωδικός πρόσβασης που ορίσατε πληροί σχετικές απαιτήσεις, ο
κωδικός πρόσβασης σας θα αλλάξει όπως ορίσατε. Διαφορετικά θα σας δοθεί
μήνυμα λάθους.
5. Πατώντας Συνέχεια θα πλοηγηθείτε στη Διαδικτυακής Πύλης Υποψηφίων
Φοιτητών.

Υποστήριξη Χρηστών
−

Για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(helpdesk@ouc.ac.cy) ή μέσω τηλεφώνου (00357 22 411777).
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