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  Αύξων Αριθμός Τ236Δ 

 

 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
 

1. Ονομασία: ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΩΝ) 
 
2. Ταξινόμηση: Τεχνικό Προσωπικό 
 
3.   Κατηγορία: Πρώτου Διορισμού 
 
4. Κλίμακα: Α2-Α5-Α7-Α8 (Συνδυασμένες Κλίμακες) 
 
 

II. KAΘHΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 Κάτω από τη γενική εποπτεία του Προϊσταμένου του: 

1. Εκπονεί μελέτες που έχουν σχέση με 

• την ετοιμασία και την κοστολόγηση σχεδίων που αφορούν στην επέκταση 
και ενδυνάμωση των δικτύων της Αρχής καθώς και των Δομικών Έργων 

• το λεπτομερή σχεδιασμό διάταξης υποσταθμών μεταφοράς και διανομής 
και κτιρίων ελέγχου 

• την τοπογράφηση της πορείας ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς και 
διανομής, την υψομέτρηση του εδάφους και το σχεδιασμό τομών 

• την προετοιμασία μελετών για την επιλογή τύπων και θέσεων πύργων, 
πασσάλων και στηριγμάτων εναερίων γραμμών μεταφοράς και διανομής. 

2. Συλλέγει, καταχωρεί, ταξινομεί, υπολογίζει και αναλύει στατιστικά και άλλα          
στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις. 

3. Εκτελεί επί τόπου επισκέψεις και διερευνήσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντά του 
και παραμένει έκτακτα ή περιοδικά εκτός βάσης εργασίας όταν του ζητηθεί. 

4. Τηρεί αρχείο  και συμπληρώνει έντυπα που σχετίζονται με τη λειτουργία του 
τμήματος στο οποίο εργάζεται. 

5. Διεκπεραιώνει αλληλογραφία και συντάσσει υπομνήματα και εκθέσεις στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα για θέματα που έχουν σχέση με τα πιο πάνω 
καθήκοντα. 

6. Χειρίζεται τεχνικά όργανα, ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που σχετίζονται 
με την άσκηση των καθηκόντων του. 

7. Οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα για την διεκπεραίωση των καθηκόντων του. 

8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση, τα οποία δυνατό να 
του ανατεθούν. 

9. Εκπαιδεύει και καθοδηγεί υφιστάμενο προσωπικό. 



ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΕΡΓΩΝ) 

 

Εγκρίθηκε από την Αρχή στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2007. 
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10. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, σχετικές με 
την εκτέλεση των καθηκόντων του, που καθορίζει η Αρχή. 

11. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σειρά μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών 
τουλάχιστο μια φορά κάθε τρία χρόνια, η οποία διοργανώνεται από την Αρχή σε 
τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ικανότητας 
παροχής Πρώτων βοηθειών. 

12. Εργάζεται σύμφωνα με τους Περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) 
Κανονισμούς του 1986 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις τούτων. 

 
 

III. AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική 
Μηχανική ή Τοπογραφία ή Αρχιτεκτονική. 

2. Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής. 

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

4. Άδεια οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας "Β". 

5. Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερομηνίας διορισμού τους 
και, πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση 
του Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τα 
καθήκοντά του Πιστοποιητικού Περιορισμένης Εξουσιοδότησης. 

 
 

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 μέχρι 2005. 

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. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Οι διορισθησόμενοι θα τοποθετούνται στην ένατη βαθμίδα της κλίμακας Α2. 

2. Υπάλληλοι στην υπηρεσία της Αρχής κατά την 30/3/2007, θα ανελίσσονται 

στην κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8+2 πάνω σε προσωπική βάση.  

3. Υπάλληλοι που κατείχαν θέση Σχεδιαστή ή Τοπογράφου κατά την 17/7/1998 

θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξή τους στην κλίμακα Α7, η οποία 

αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους 

στην προηγούμενη θέση Σχεδιαστή 1ης Τάξεως ή Τοπογράφου 1ης Τάξεως 

(Κλίμακα Α7).  


