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  Αύξων Αριθμός Τ251A 
 
 
 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
 
1. Ονομασία: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) 
 
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. Συναρμολογεί, εφαρμόζει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει και συντηρεί τεχνικό εξοπλισμό 
που είναι εγκατεστημένος στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς. 

2. Βοηθά τον προϊστάμενό του στην εκτέλεση όλων των εργασιών του κλάδου του και 
όταν του ζητηθεί, τον αναπληροί κατά την απουσία του. 

3. Εκτελεί εργασία σχετική με τα πιο πάνω καθήκοντα, υπό τάση, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής. 

4. Απομονώνει ηλεκτρικά δίκτυα και εξοπλισμό και τοποθετεί προσγειώσεις κατόπιν 
οδηγιών και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής.  

5. Εγκαθιστά, δοκιμάζει και θέτει σε λειτουργία νέα όργανα και συστήματα ελέγχου 
των εγκαταστάσεων των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. 

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

7. Εκπαιδεύει και καθοδηγεί υφιστάμενο προσωπικό. 

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 
τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την ανανέωση του Πιστοποιητικού Ικανότητας 
Παροχής Πρώτων Βοηθειών. 



ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) 

 

Εγκρίθηκε από την Αρχή στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2007. 
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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. Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας με τη δέουσα δεξιοτεχνία. 

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, του σχετικού με τη 
θέση Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
Ασφάλειας της Αρχής και του Πιστοποιητικού Βασικού Επιπέδου Κατάρτισης 
Τεχνίτη Σταθμού (Ηλεκτρολογία) της Σχολής Εκπαίδευσης 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 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. 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Υπάλληλοι που κατείχαν θέση Ηλεκτρολόγου Εφαρμοστή Σταθμού ή Εφαρμοστή 
Οργάνων Σταθμού 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 Ηλεκτρολόγου Εφαρμοστή 
Σταθμού 1ης Τάξεως ή Εφαρμοστή Οργάνων Σταθμού  1ης Τάξεως (Κλίμακα Α6+2).   
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