
ΤΜΒΟΤΛΙΟΝ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ  ΛΔΤΚΩΙΑ 
 

ΥΔΓΙΑ  ΤΠΗΡΔΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ: (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ) 

 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   

 

Α2:   € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963,  

 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584 

Α5 :  € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153,  Σπλδπαζκέλεο 

 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 Κιίκαθεο  

Α7
(ii)

: € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394,  

 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

1. Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο Σρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

2. Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

3. Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

4. Όηαλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ην απαηηνύλ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηύρεη - 

(α) Σηελ ελδηάκεζε (Intermediate) εμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

ηνπ Λνλδίλνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε πνπ ήζειε εγθξηζεί σο ηζόηηκε από ηνλ 

Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ.          

                                                                ή/θαη  

(β) ζε εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ –  

(η) ηθαλόηεηαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία, ηνπιάρηζην κέζνπ επηπέδνπ, 

ή κε ηαρύηεηα 35 ηνπιάρηζην ιέμεσλ θαηά ιεπηό ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

δαθηπινγξαθία ή / θαη 

(ηη) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ζηελνγξαθία κε ηαρύηεηα 80 ηνπιάρηζην ιέμεηο ην ιεπηό. 

5. Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε γξαθεηαθά ή/θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα, ή/θαη επηηπρία ζε 

εμεηάζεηο ηαρύηεηαο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή Γαθηπινγξαθία κε ηαρύηεηα ηνπιάρηζην 40 

ιέμεηο θαηά ιεπηό απνηειεί πιενλέθηεκα.   

Καθήκοντα και εσθύνες: 

 

(α) Βνεζά ζηελ θαηαρώξεζε αιιεινγξαθίαο, αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη απνζηνιή 

αιιεινγξαθίαο θαη εθηειεί γεληθά γξαθεηαθά θαζήθνληα πνπ αθνξνύλ ζηελ ηήξεζε 

αξρείσλ, επξεηεξίσλ θαη άιισλ κεηξώσλ, ζύκθσλα κε νδεγίεο.  

(β) Γηεμάγεη αιιεινγξαθία, ηεξεί Αξρεία θαη Μεηξώα θαηόπηλ νδεγηώλ θαη δαθηπινγξαθεί 

θείκελα ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα κε αθξίβεηα θαη ηαρύηεηα. 

(γ) Δθηειεί γεληθά ινγηζηηθά θαζήθνληα, ρεηξίδεηαη ινγηζηηθέο, δηαηξεηηθέο θαη επαιεζεπηηθέο 

κεραλέο σο θαη ηειέηππν.  

(δ) Δθδίδεη ηηκνιόγηα, απνδείμεηο εηζπξάμεσλ, εηνηκάδεη δειηία πιεξσκήο θαη ζπκπιεξώλεη 

δηάθνξα έληππα ζρεηηδόκελα κε ινγηζηηθή εξγαζία ξνπηίλαο.  
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(ε) Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαηηέξαο γξακκαηέσο θαη ρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθό θέληξν ηνπ 

Σπκβνπιίνπ.  

(ζη) Χεηξίδεηαη κηθξό ηακείν θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε γξαθηθή ύιε ηνπ γξαθείνπ ή θιάδνπ.  

(δ) Σπιιέγεη ζηνηρεία, ζύκθσλα κε νδεγίεο, ζρεηηθά κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ε νπνία 

βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη εηνηκάδεη εθζέζεηο επί δηαθόξσλ ζεκάησλ 

εηδηθήο ή γεληθήο θύζεο.  

(ε) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ. 

 

ημειώσεις: 
 

1. Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνύλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ζρεηηθνύ 

Νόκνπ.  

2. Οη δηνξηδόκελνη ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ:  

(α) ζηηο εμεηάζεηο πάλσ ζην Νόκν θαη ζηνπο Καλνληζκνύο ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ 

Λεπθσζίαο, όπσο επίζεο θαη ζηηο Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο όξνπο ππεξεζίαο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ ΣΑΛ, κέζα ζε 2 ρξόληα ή 4 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ην δηνξηζκό 

ηνπο, θαη 

(β) ζηηο εμεηάζεηο πάλσ ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο θαη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο θαη Καλνληζκνύο 

Απνζεθώλ, κέζα ζε 4 ρξόληα ή 8 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ην δηνξηζκό ηνπο.  

3. Η αλέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηελ ακέζσο ςειόηεξε θιίκαθα ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ 

ηεο ζέζεο ηνπο, ζα γίλεηαη λννπκέλνπ όηη νη ππάιιεινη έρνπλ επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε Σεκ. (2) .  

4. Αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη από απηόλ λα 

εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ζε απμεκέλν βαζκό επζύλεο θαη δύλαηαη λα αλαηεζνύλ ζ’απηόλ 

πην ππεύζπλα θαζήθνληα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε 

εθπαίδεπζε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έγθξηζε Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζηηο 22.2.2008 

 

 

/ζπ, αρ  

 


