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ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  
   

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667   
Συνδυασμένες 
Κλίμακες 

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396  

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 

 
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία 
και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από 
καιρό σε καιρό. 

Καθήκοντα και ευθύνες: 

(1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στο Συμβούλιο με βάση βέλτιστες πρακτικές και 
τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω: 

(α) σχεδιασμός, οργάνωση, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων και 
έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών· 

(β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων· 

(γ) ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών·  

(δ) σχεδιασμός, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και υποστήριξη δικτύων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών δικτύων· 

(ε) σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση και ασφάλεια βάσεων δεδομένων, 
συστημάτων «cloud», συστημάτων εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων 
«scada», γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συστημάτων ψηφιακής 
απεικόνισης· 

(στ) σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας 
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης· 

(ζ) επίβλεψη, συντονισμός και έλεγχος εργολάβων και συμβούλων σε θέματα 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών· 

(η) παρακολούθηση και έλεγχος της προόδου της ανάπτυξης των διαφόρων έργων, 
εφαρμογών, συστημάτων και άλλων εργασιών σε σχέση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί, τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό· ετοιμασία και υποβολή 
εκθέσεων για την πρόοδο εργασιών και έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών· 

(θ) ετοιμασία και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα και πρακτική· 

(ι) διεξαγωγή ερευνών και μελετών, συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών 
και ετοιμασία εισηγητικών σημειωμάτων, υπομνημάτων και εκθέσεων·  

(ια) υποβολή εισηγήσεων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε 
θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και χρήσης σχετικού εξοπλισμού και 
συστημάτων· οργάνωση, εποπτεία και συντονισμός της εκπαίδευσης και της 
επιμόρφωσης του προσωπικού σε αυτά τα θέματα· 

(ιβ) τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων σχετικά με τα καθήκοντα του και υλοποίηση 
αποφάσεων που λαμβάνονται· 

(ιγ) εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών, εγκυκλίων και οδηγιών· 

(ιδ) διεξαγωγή  σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας.  
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(2) Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, τα επιτεύγματα και την πρόοδο της τεχνολογίας, 
αναφορικά με την τεχνολογία της πληροφορικής, τις τηλεπικοινωνίες, το μηχανογραφικό 
εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου, προγράμματα, εφαρμογές, συστήματα μεθοδολογίες 
και πρότυπα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και συμβουλεύει ως προς τούτο το 
Συμβούλιο. 

(3) Ετοιμάζει προγράμματα ανάπτυξης νέων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής και 
εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών,  προτύπων και μεθοδολογιών. 

(4) Εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό που του ανατίθεται. 
(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
Σημείωση: 
Όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα εργάζονται με ειδικό ωράριο ή 
με σύστημα βάρδιας, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο το σύνολο 
των ωρών εργασίας να υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Οι 
υπάλληλοι δύνανται επίσης να εργάζονται με σύστημα αναμονής και κλήσης (stand-by and on-
call). 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

Τεχνολογία της Πληροφορικής, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων, 
Μηχανική της Πληροφορικής, Μηχανική Λογισμικού, Μηχανική των Δικτυώσεων και 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής. 

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2)  Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον 
οικείο κλάδο της ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της 
πληροφορικής. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(4)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της 
Γερμανικής γλώσσας. 

(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.  

Σημειώσεις: 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας.  

2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς  Κανονισμούς του ΣΑΛΑ καθώς και στις Διατάξεις 
που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, καθώς και άλλα 
θέματα της ειδικότητας τους  όπως ήθελε καθορίσει το Συμβούλιο, μέσα σε 2 χρόνια από το 
διορισμό τους.  

3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής 
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά 
τους. 

 

 
 
 
 
 

 
Εγκρίθηκε στις 13/8/2021 από τον Υπουργό Εσωτερικών στον οποίο εκχωρήθηκε η εξουσία σύμφωνα με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 41.548 και ημερομηνία 14/9/1994. 

 


