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  Αύξων Αριθμός: Ε142 

 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

1. Ονομασία: ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
 (Συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού) 

2. Ταξινόμηση: Επιστημονικό Προσωπικό 

3.  Κατηγορία: Πρώτου Διορισμού 

4.  Κλίμακα: Ν3 

5.  Τόπος Εργασίας: Κεντρικά Γραφεία           

6.  Μονάδα: Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής   

7.  Άμεσα υπόλογος: Προϊστάμενο του χώρου εργασίας του 

8.  Υπεύθυνος για: Όλο το προσωπικό που του ανατίθεται. 

 

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

         Κάτω από τη γενική εποπτεία του Προϊσταμένου του: 

1. Εκτελεί καθήκοντα Μηχανικού που αφορούν τις εργασίες της ΑΗΚ. Ειδικότερα 
εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την εποπτεία 
και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του τομέα διαχείρισης του στόλου 
οχημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων. 

2. Μεριμνά για την προμήθεια, λειτουργία, αποτελεσματική και έγκαιρη 
συντήρηση, πιστοποίηση και επισκευή των οχημάτων, του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των εργαλείων της ΑΗΚ και υποβάλλει εισηγήσεις για την 
έγκαιρη αντικατάστασή τους. 

3. Διασφαλίζει ότι τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης και πιστοποίησης 
από αρμόδιους φορείς, εκτελούνται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. 

4. Παρέχει συστάσεις για τη μείωση των εξόδων λειτουργίας των οχημάτων, του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων της ΑΗΚ. 

5. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, σχετικές 
με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέση του που  
δυνατό να του ανατεθούν. 

7. Εργάζεται σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ('Οροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις τους. 

 



ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
  

Εγκρίθηκε από την Αρχή στη συνεδρία της ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2020.                                
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ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή 
δίπλωμα, στη Μηχανολογία ή Μηχανική Οχημάτων. 

2. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή της 
Μηχανολογικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Οχημάτων. 

3. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική 
ικανότητα. 

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

IV. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών 2 και 17 των περί Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 και των 
μετέπειτα τροποποιήσεων τους.  

2. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα. 

3. Πρέπει η υγεία του να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα της θέσης του. εκείνος 

 

 


