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  Αύξων Αριθμός Τ291 

 

 

 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

 
 

1. Ονομασία: ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου) 
                                    

2. Ταξινόμηση: Τεχνικό Προσωπικό 

3.  Κατηγορία: Πρώτου Διορισμού 

4.  Κλίμακα: Α1-Α2 

 
 

II. KAΘHΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 
 Kάτω από τη γενική εποπτεία του Προϊσταμένου του: 

1. Εκτελεί κάθε φύσης χειρωνακτική εργασία. 

2. Βοηθά τον Τεχνίτη Δικτύου στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3. Βοηθά στην κατασκευή, εγκατάσταση, σύνδεση, αποσύνδεση, εκτέλεση δοκιμών, 
συντήρηση και επιδιόρθωση δικτύων (εναέριων και υπόγειων) όλων των τάσεων, 
μεταφοράς και διανομής, με τάση ή χωρίς τάση, περιλαμβανομένων και των 
παροχών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής. 

4. Να δύναται να αναρριχηθεί και να εκτελεί εργασία σε πασσάλους και πυλώνες 
γραμμών μεταφοράς. 

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

6. Έχει υποχρέωση να διατηρεί σε άριστη κατάσταση όλα τα μέσα που του παρέχει η 
Αρχή για την προσωπική ή ομαδική ασφάλεια. 

7. Οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα, όταν αυτό απαιτείται, για τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων του.  

8. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, σχετικές με 
την εκτέλεση των καθηκόντων του, που καθορίζει η Αρχή. 

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

10. Εκτελεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία 
θα του ανατεθούν από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. 

11. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σειρά μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών 
τουλάχιστο μια φορά κάθε τρία χρόνια, η οποία διοργανώνεται από την Αρχή σε 
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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. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

2. Επιτυχία σε γραπτές, πρακτικές 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 επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του 
Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τη θέση 
Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
Ασφάλειας της Αρχής. 

 
 

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. 

4. Λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων της θέσης καθορίζεται ως 
ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων το 30ο έτος.   

 
 

 

   

 
 

 


