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ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
 

ΓΡΑΦΕΑΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  
 

A2: £1072 Χ 54 - 1720) 
Α5: £1415 Χ 90 - 2495) Συνδυασμένες Kλίμακες 
A7: £2100X105 - 3150)  
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
(1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν: 
 

(α) Kαταχώρηση, αρχειοθέτηση εγγράφων και αποστολή 
αλληλογραφίας, 
 
(β) Τήρηση αρχείων και ευρετηρίων καθώς και άλλων αναγκαίων 
μητρώων ή/και βιβλιοθήκης, 
 
(γ) Χειρισμό φωτοτυπικών μηχανών, πολυγράφου, λογιστικών 
μηχανών, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και άλλου γραφειακού εξοπλισμού 
και τεχνικών μέσων, 
 
(δ) Χειρισμό μικρού ταμείου, εισπράξεις και πληρωμές χρημάτων και 
έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, 
 
(ε) Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Συμβουλίου. 

 
(2) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και 
εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 
 
(3) Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ακρίβεια και 
ταχύτητα. 
 
(4) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέας ή/και χειρίζεται το τηλεφωνικό 
σύστημα του Συμβουλίου. 
 
(5) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και 
πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο 
χρειάζεται. 
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(6) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την αποθήκευση υλικών, που 
περιλαμβάνουν την παραλαβή και έκδοση υλικών, την τήρηση των  
απαιτούμενων αρχείων, τη λειτουργία μεθόδου εντόπισης και παρακολούθησης 
υλικών κ.λ.π. σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και Οδηγίες. 
 
(7) Διεξάγει αλληλογραφία, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 
 
(8) Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό (προηγούμενη ονομασία θέσης 
«Γραφέας») της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου 
αρχείου. 
 
(9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 
Σημείωση: 
 
Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από 
αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να 
ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της 
εργασίας η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  
 
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
(3) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το 
Υπουργείο Παιδείας στην Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 
τουλάχιστον λ.κ.λ. 
 
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, και 
ευθυκρισία. 
 
(5) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Ιntermediate) του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα 
έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών ως ισότιμη ή/και επιτυχία σε 
εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας στην 
Ελληνική ή/και Αγγλική Στενογραφία με ταχύτητα όχι λιγότερη από 80 λ.κ.λ. ή/και 
πείρα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις 
 πρόνοιες του σχετικού νόμου. 
 
2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και 
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πριν ο διορισμός τους να επικυρωθεί, να συμπληρώσουν με επιτυχία 
οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων που θα οριστεί από το ΣΑΛΑ. 

 
 3. Υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την 1/1/98: 
 

(α) θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φτάσουν 
στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας 
Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φτάσουν 
στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας 
Α7.  Αν όμως, ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α2 ψηλότερο από την 
αφετηρία της Κλίμακας Α5 θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία 
στην Κλίμακα Α5 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α2.  Ανάλογη 
ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που ευρίσκοντο σε σημείο της 
Κλίμακας Α5 ψηλότερο από την αφετηρία της Κλίμακας Α7, και θα 
τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α7 με βάση το 
μισθό τους στην Κλίμακα Α5. 

 
(β)  Θα παίρνουν μία προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλ. Α7, η 
οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την 
προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Γραφέα 1ης Τάξης (Κλίμακα Α7). 

 
4. Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την  Κλ. Α2 στην  Κλ. Α5 και στην συνέχεια 

στην Κλ. Α7 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις 
εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 2. 

 
5. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά  μαθήματα σχετικά 
με τα καθήκοντά τους. 

 
 
 
 
Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών στον οποίο εκχωρήθηκε η εξουσία σύμφωνα με την 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 41.548 και ημερ. 14.9.94. 
 

Η αλλαγή ονομασίας της θέσης του πιο πάνω εγκεκριμένου Σχεδίου Υπηρεσίας 
έγινε με την έγκριση των ετήσιων Προϋπολογισμών για το έτος 2009. 
 


