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ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
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) Προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει την ανάπτυξη, εφαρμογή, 

λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, με επιμέρους 
καθήκοντα: - 

 
            (α)  Την ετοιμασία λεπτομερών σχεδίων και κοστολογίων για την ανάπτυξη, 
 εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής· 
 
            (β) την ετοιμασία λεπτομερών περιγραφών των συστημάτων και σχεδιασμό 

όλων  των σχετικών εντύπων, φορμών και σχεδιαγραμμάτων των 
συστημάτων και  ετοιμασία λεπτομερών οδηγιών για χειριστές και 
άλλους ενδιαφερόμενους·  

 
 (γ)   την εισαγωγή βελτιωμένων μεθόδων και διαδικασιών προγραμματισμού· 
  
 (δ)  την ετοιμασία προγραμμάτων και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων 
  προγραμματισμού·  

 
(ε) την τήρηση αρχείου ταινιών, δίσκων και προγραμμάτων και την εισαγωγή 

προτύπων διεκπεραιώσεων· 
 
(στ) την παρακολούθηση της προόδου και ποιότητας της εκτελούμενης 

εργασίας· 
 
(ζ) την ετοιμασία δοκιμαστικών δεδομένων για έλεγχο των συστημάτων 

πληροφορικής·  
 
(η) την παροχή συμβουλών για την εισαγωγή νέων μεθόδων και 

διαδικασιών· 
 
(θ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εισαγωγής μηχανογραφικών 

μεθόδων και διαδικασιών, και 
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(ι) την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης.  
 

(2) Συμβουλεύει και παρέχει καθοδήγηση στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στην οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια των τραπεζών 
πληροφοριών ως επίσης στα δίκτυα πληροφοριών.  

 
(3) Παρέχει τεχνική βοήθεια στην προδιαγραφή και αξιολόγηση προσφορών για 
 μηχανογραφικό εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και προγράμματα.  
 
(4) Υποβάλλει εισηγήσεις για αναθεώρηση/βελτίωση διάφορων πρότυπων που 

χρησιμοποιούνται στο Συμβούλιο και εισάγει βελτιωμένες μεθόδους εργασίας για 
αύξηση της αποδοτικότητας.   
 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο 
 τεχνολογικό εξοπλισμό. 
  
(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.  

 
Απαιτούμενα προσόντα:  
 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 
 

 Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής 
(περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information 
Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες 
(Data Communications), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet, 
Ηλεκτρονική Απεικόνιση (Electronic Imaging). 

  
 (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό 

 δίπλωμα ή τίτλο). 
 
(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον 

οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, 
 υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 
 
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της 

Γερμανικής  γλώσσας. 
 
Σημειώσεις: 
 

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του σχετικού νόμου. 

 

2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους 
Κανονισμούς του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, όπως επίσης και στις 
Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΣΑΛ, μέσα σε 
2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 

 
Έγκριση από Υπουργείο Εσωτερικών – 29 Σεπτεμβρίου 2021 
/αχ 


