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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής : (Θέση Πρώτου Διορισμού).
1.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

A5 (2η βαθμίδα): €12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708.

Α7 : €16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881.
Α8 (I) :€17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:
2.1.1 τη συλλογή δεδομένων για νέο εξοπλισμό, την ετοιμασία σχηματικών
διαγραμμάτων πληροφορικών δικτύων, την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία της
επιδιόρθωσης και συντήρησης ηλεκτρονικού και σχετικού τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
2.1.2 τη διεξαγωγή ερευνών, την ετοιμασία και δοκιμή προγραμμάτων για τεχνητό έλεγχο
ή επιδιόρθωση και λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και
την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση των χρηστών των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών των διαφόρων Τμημάτων / Υπηρεσιών.
2.1.3 τη διατήρηση αρχείου δίσκων, ταινιών, προγραμμάτων και άλλων υλικών και
διατηρεί αρχείο προβλημάτων, λύσεων και αλλαγών των διαφόρων
πληροφοριακών συστημάτων.
2.1.4 Τη διεξαγωγή ερευνών, τη συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και
ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.
2.1.5 την ετοιμασία σχεδίων, χάραξη έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων και εκτιμήσεων,
ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.
2.1.6 την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα του νομοθεσίας και
την επίβλεψη της εκτέλεσης και έλεγχο έργων της αρμοδιότητας του και την
εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού.
2.2

Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών
συσκέψεων, διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και
διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται .

2.3

Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς το Προϊστάμενο του.

2.4

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1

Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών
στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .
2. Οι διοριζόμενοι μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να επιτύχουν
στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς
και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές
περιόδους από το διορισμό τους.
3.

Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων
της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που
αναφέρονται στη Σημείωση (2).

4.

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να
εκτελεί τα καθήκοντα 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.

5.

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και
θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

6.

Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ……….. , θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις
ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το
σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο αριθμό ωρών την
βδομάδα.
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