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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: 

 
 
1. Λειτουργού Λογιστηρίου (με νομική κατεύθυνση) -  Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11  
2. Διοικητικού Λειτουργού (με νομική κατεύθυνση) - Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11  
3. Τεχνικού Μηχανικού (με κατευθύνσεις: Πολιτικής Μηχανικής, δύο (2) θέσεις,  Χημείου μία (1) θέση),  

Μηχανολογίας - μία 1 θέση), Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) - Α7 - Α8 (i)  
4. Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής  - Μία (1) θέση, Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) – Α7 - Α8(i)  
5. Βοηθού Γραφείου -  Mία (1) θέση, Κλίμακα Α1, Α2, Α5 (ii)  

 
1. Ο μισθός της θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου  είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: 
 
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.                 )  
                         )   
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118,            ) Συνδυασμένες 
          45.757, 47.396.                               ) Κλίμακες 
            ) 
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359,            ) 
          51.998, 53.637.                 )  

 
2.  Ο μισθός της θέσης Διοικητικού Λειτουργού είναι πάνω στην 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.                 )  
                   )  
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118,            ) Συνδυασμένες 
          45.757, 47.396.                  ) Κλίμακες 
                   ) 
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359,            ) 
          51.998, 53.637.                 )  

 
3.  Ο μισθός της θέσης Τεχνικού Μηχανικού είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: 
 
A5(2η βαθμίδα): €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,        ) 

 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936,     ) 
 26.907.                 ) 
                 ) 

A7:               €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308,     ) Συνδυασμένες 
29.440, 30.572,  31.704, 32.836, 33.968.                 ) Κλίμακες 
                )  

Α8(i):   €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485,   ) 
  31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667,   ) 

                               38.864.                                                      )              
                 
4.  Ο μισθός της θέσης Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: 
 
A5(2η βαθμίδα): €16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,         ) 

 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936,     )  
 26.907.                 )  
                 ) Συνδυασμένες 

A7:               €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308,     ) Κλίμακες 
29.440, 30.572,  31.704, 32.836, 33.968.                 )  
                )  

Α8(i):   €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485,   ) 
  31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667,   ) 

                               38.864.                                     
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5.  Ο μισθός της θέσης Βοηθού Γραφείου είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: 
 
Α1:    €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511,              ) 
           15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183.           )  
                 )     
Α2:   €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060,               ) Συνδυασμένες 
           16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.                   ) Κλίμακες     
                 ) 
Α5(ii):  €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081,         ) 
 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907,   ) 

27.878, 28.849                   ) 

 
Στους μισθούς των πιο πάνω θέσεων προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία 
και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.  
 
Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού  - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2019 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν: 
  

(α)  Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο 

ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και 

στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου,  πολίτης κράτους μέλους, 

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές, 
(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός, 
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 
(ε)   είναι καλού χαρακτήρα 
(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη 

δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,  

(ζ)  πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα 
από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. 
 
Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει  σε ειδική περίπτωση, για 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και 
δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

 
Με βάση τα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας της κάθε θέσης που ζητείται για πλήρωση,  τα απαιτούμενα προσόντα και τα 
καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω: 
 
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ- (Θέση Πρώτου Διορισμού) (1 θέση) 
 
Καθήκοντα και Ευθύνες: 
 
(1) Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων ή εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης σε Τομέα/Κλάδο του Οικονομικού 

Τμήματος του Συμβουλίου. 
 
(2)   Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία 

εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κλπ. στο Οικονομικό Τμήμα 
του Συμβουλίου. 

 
(3)    Συμμετέχει στην ετοιμασία των ετήσιων προϋπολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου. 
 
(4)   Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη 

σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 
 
(5)     Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.  
 
(6)     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του  ανατεθούν. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των 
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θεμάτων αυτών: 
(α)  (ι)  Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Δημόσια Διοίκηση. 
  

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
 

ή 
 

(ιι) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

 
(β)     Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά  (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-

law). 
 

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
 

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

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

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του  σχετικού νόμου. 

 
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή 

τίτλος ή ισότιμο προσόν στα  Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-law) βλέπε (1)(β) πιο 
πάνω). 
 

    (Σημ.  Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
 
3. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους να επικυρωθεί, να 

συμπληρώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων που θα οριστεί από το ΣΑΛΑ. 
 

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

 
 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ- (Θέση πρώτου διορισμού) (1 Θέση) 
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
(1) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που 

αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.  
 
(2) Παρέχει νομική υποστήριξη σχετικά με: 
 

(α) εφαρμογή του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Συμβουλίου  
 
(β) νομικές υποθέσεις εναντίον του Συμβουλίου για οποιοδήποτε θέμα 
 
(γ) νομικές υποθέσεις στις οποίες το Συμβούλιο είναι ο ενάγοντας π.χ. αναφορικά με ανείσπρακτα αποχετευτικά τέλη,  
παράνομες συνδέσεις,  παράνομες απορρίψεις  κ.α. που προκύπτουν από την τήρηση της νομοθεσίας και των 
σκοπών/στόχων λειτουργίας του Συμβουλίου 
 
(δ) εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών 
όσον αφορά προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

 
(3) Συντονίζει και προωθεί νομικές υποθέσεις/αγωγές σχετικά με την είσπραξη καθυστερημένων οφειλών προς το 

Συμβούλιο, και άλλου είδους νομικών υποθέσεων π.χ. προσφυγές εναντίον του Συμβουλίου και γενικά με οποιαδήποτε 
άλλα νομικά θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.  

 
(4) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του διεξάγει έρευνες συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, 

ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά. 
 
(5) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται. 
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(6) Καθοδηγεί, συμβουλεύει και βοηθά τον Γενικό Διευθυντή ως επίσης και τους τμηματάρχες/προϊσταμένους στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 
(7) Εφαρμόζει  τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς  και ιδιαίτερα ότι αφορά τον Περί 

Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και Κανονισμών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων  Λεμεσού – Αμαθούντας και 
διεξάγει  τη συνεπαγόμενη  αλληλογραφία. 

 
(8) Βοηθά τον Γενικό Διευθυντή στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριών του διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων 

επιτροπών, τη διεκπεραίωση των αποφάσεων και οδηγιών του Συμβουλίου και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης 
αλληλογραφίας. 

 
(9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) (α)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 

των θεμάτων αυτών: 

 

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές 

Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

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

ή 

 

 (β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

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

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

 
Σημειώσεις: 

 
1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.  

 
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή 

τίτλος ή ισότιμο προσόν στα  Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law). 
 

    (Σημ.  Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
  

3. 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, μέσα σε 2 χρόνια από τον διορισμό τους. 
 

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

 
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση πρώτου διορισμού) – ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Πολιτικής Μηχανικής (2 θέσεις), 
Χημείας (1 θέση),  Μηχανολογίας (1 θέση)  
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
Γενικά καθήκοντα 
 
(1)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει σύμφωνα με οδηγίες την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία περιλαμβάνουν: 
 

α) τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων, 
 
β) την οργάνωση, καθοδήγηση, επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών περιλαμβανομένης και της εποπτείας έργων 
που εκτελούνται με σύμβαση ή ελέγχει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, την τήρηση δελτίων εργασιών και ετοιμασία 
εκθέσεων προόδου των εργασιών, 

 
γ) την ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές για την 
εξασφάλιση υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, αγορά ή/και εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς και την εγκατάσταση, 
συντήρηση και επιδιόρθωση του εξοπλισμού τούτου, 
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δ)   την εφαρμογή των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων και Κανονισμών, διεξάγει έλεγχο επί αιτήσεων καθώς 
και εποπτεία και έλεγχο έργων αναφερομένων στους εν λόγω Κανονισμούς.    
 

(2) Φροντίζει για τη συντήρηση, επιδιόρθωση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων και λοιπού 
υλικού το οποίο έχει υπό την ευθύνη του και μεριμνά για την τήρηση μητρώων συντήρησης και επιθεώρησης των 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων που ελέγχει. 
  

(3) Εκτελεί όλα τα σχετικά με την αποθήκευση υλικών καθήκοντα που του ανατίθενται και τα οποία μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν την παραλαβή, αποθήκευση και έκδοση υλικών, την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, τη λειτουργία 
μεθόδου εντόπισης και παρακολούθησης υλικών, κλπ, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς και Οδηγίες 
και τηρεί τα αναγκαία βιβλία αποθηκών.   

 
(4)  Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού σχετικά με θέματα της δικής του αρμοδιότητας, υποβάλλει εισηγήσεις για 

αντιμετώπισή τους και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. 
 
(5) Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση Αρχείου και για τη φύλαξη σχεδίων ή άλλων εγγράφων τεχνικής φύσης. 
 
(6)   Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει εργατικό ή/και άλλο προσωπικό το οποίο έχει υπό την ευθύνη του. 
 
(7) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χειρίζεται τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό ή άλλο 

εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με 
την άσκηση των καθηκόντων του και οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα. 

 
(8)   Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του και ετοιμασία σχετικών 

εκθέσεων και αναφορών, ετοιμασία εγγράφων και ειδικών συμφωνιών. 
 
(9) Εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός γραφείου σχετικά με τα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητες του Κλάδου του 

Τεχνικού Τμήματος όπου τοποθετείται. 
 
(10) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
 

Ειδικά καθήκοντα 

 
Επιπρόσθετα των πιο πάνω αναφερόμενων γενικών καθηκόντων θα εκτελούνται πρόσθετα ειδικά καθήκοντα όπως 
αναφέρονται πιο κάτω:  
 
Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 
Εκτελεί χωρομετρήσεις, τοπογραφήσεις, συλλέγει στοιχεία για νέα έργα, βοηθά στη σχεδίαση ή/και επίβλεψη έργων 
πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής, συντάσσει δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγράφει και καταμετρεί έργα 
πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής και διεξάγει εργαστηριακούς ελέγχους. 
 
ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1. Κλάδος Μηχανολογίας 
 

α)  Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των 
Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστασίων ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού του ανατεθεί. 
       
β)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την ετοιμασία μηχανολογικών μελετών, 
σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση μηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, 
την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία εργασιών μηχανολογικής φύσεως, το χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων και σχεδίων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λεπτομερή εκτέλεση μηχανολογικών σχεδίων, πινάκων και 
διαγραμμάτων. 
 

2. Κλάδος Ηλεκτρολογίας 
 

(α) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του συστήματος ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού του ανατεθεί. 
 
β)  Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την ετοιμασία ηλεκτρολογικών μελετών, 
σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση ηλεκτρολογικών έργων και εγκαταστάσεων, 
την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία εργασιών ηλεκτρολογικής φύσεως, το χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων και σχεδίων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λεπτομερή εκτέλεση ηλεκτρολογικών σχεδίων, πινάκων και 
διαγραμμάτων. 
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ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 

 
(α)  Βοηθά στη λήψη δειγμάτων και διεξαγωγή χημικών αναλύσεων. 

 
(β)  Προετοιμάζει, συναρμολογεί και συντηρεί όργανα και συσκευές για τη διεξαγωγή χημικών εξετάσεων και αναλύσεων. 

 
  

Σημειώσεις 
 

1. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα 
βάρδιας ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσης (οn call), όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το 
σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

2. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν όπως εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, 
μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση προσωπικού. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 
 
1.  Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην: 
 
 Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χωρομετρία,  Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, 

Χημεία, Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Ναυτομηχανική, 
Γεωλογία 

 
2.   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα,  πρωτοβουλία, ευθυκρισία και υπευθυνότητα. 
 
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.  
 
Σημειώσεις: 

 
1.  Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του  σχετικού νόμου. 
 
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα: 

 
- Για τον Τομέα Πολιτικής Μηχανικής (2 θέσεις): Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς 

μεταλυκειακού κλάδου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική 
- Για τον Τομέα Συντήρησης και Λειτουργίας – Κλάδος Μηχανολογίας (1θέση): Δίπλωμα αναγνωρισμένης 

Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κλάδου σπουδών στην Μηχανολογία 
- Για τον Τομέα Χημείου (1 θέση): Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού 

κλάδου σπουδών στην Χημεία ή Χημική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος ή Επιστήμη και 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος. 

 
3. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους να επικυρωθεί, να 
συμπληρώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε σειρά μαθημάτων που θα οριστεί από το ΣΑΛΑ. 
 

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

 
 
4. ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Θέση πρώτου διορισμού) (1 Θέση) 
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
(1) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με: 

 

(α) 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. 

 

 (β) την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στo Συμβούλιο με βάση τα καθορισμένα 

πρότυπα και μεθοδολογίες. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 

 (i)  Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων. 

(ii) ετοιμασία και συντήρηση προγραμμάτων και σελίδων Internet. 
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(iii) παροχή υποστήριξης σε μικρoϋπολογιστικά συστήματα ή συστήματα εξυπηρέτησης πέραν του ενός χρήστη 

με διάφορα λειτουργικά συστήματα. 

(iv)  έλεγχο για αποδοχή μικροϋπολογιστικών συστημάτων και άλλου μηχανογραφικού εξοπλισμού και  

(v) ετοιμασία όρων, τεχνικών προδιαγραφών για προσφορές και παραγγελιών μηχανογραφικού εξοπλισμού και 

προγραμμάτων. 

  

 (γ) 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. 

 

 (δ) τη διατήρηση αρχείου δίσκων, ταινιών, προγραμμάτων και άλλων υλικών και  αρχείου προβλημάτων, λύσεων 

και αλλαγών των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων. 

 

 (ε) τη διεξαγωγή ερευνών, τη συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων 

στοιχείων. 

 

 (στ) την ετοιμασία σχεδίων, χάραξη έργων, κατάρτιση τεχνικών όρων και εκτιμήσεων, ετοιμασία και υποβολή 

τεχνικών εκθέσεων. 

 

 (ζ)  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) Βοηθά στην τήρηση πρακτικών υπηρεσιακών συσκέψεων σχετικά με τα καθήκοντα του, διεξάγει τη σχετική με τα 

καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 

(3) Ενεργεί ως χειριστής/χειρίστρια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων- 

(α) Το χειρισμό των μονάδων ηλεκτρονικού κέντρου και των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

(β) την οργάνωση της ροής της εργασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

(γ) την τήρηση σε απόλυτη τάξη των μονάδων αποθήκευσης πληροφοριών, καθώς και τη μέριμνα για την τακτική 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 

(δ) την τήρηση στατιστικών για την απόδοση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και  

(ε) την επίλυση μικρών προβλημάτων του λειτουργικού συστήματος. 

 

(4) Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του. 

 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

 

(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
1.Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πληροφορική 
ή στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
 
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Σημειώσεις: 

 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου. 
 
2. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους 
επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, στους Κανονισμούς του ΣΑΛΑ, 
καθώς και στις διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου. 
 
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 προσωπικού. 
 
5. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, ο κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα 
παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της. 
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6. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας 
ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσης (οn call), όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών 
εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.  
 
5. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Θέση πρώτου διορισμού) (1 Θέση) 
 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
(α) Βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του 
Συμβουλίου 
 
(β) Διεκπεραιώνει το ταχυδρομείο, μεταφέρει επιστολές, άλλα έγγραφα και δέματα εντός και εκτός της Υπηρεσίας. 
 
(γ) Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές, πολυγράφο, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα. 
 
(δ) Φροντίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο των γραφείων στο χρόνο λειτουργίας τους, την καθαριότητα και τακτοποίηση τους 
καθώς επίσης και τη θέρμανση και το φωτισμό τους. 
 
(ε) Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων, τηρεί λογιστικά και άλλα μητρώα, χειρίζεται και 
καταχωρεί στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
(στ) Βοηθά στην τήρηση αρχείου και βιβλιοθήκης. 
 
(ζ) Παραλαμβάνει και καταχωρεί την αλληλογραφία. 
 
(η) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς και Οδηγίες του 
Συμβουλίου. 
 
(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  
 
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 
 
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
(4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Σημείωση: 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο 
του ΣΑΛΑ 
 
Γραπτή και Προφορική εξέταση για τις πιο πάνω θέσεις βάσει του Νόμου 6(Ι)/1998 
 
Οι υποψήφιοι  που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις,  οι δε 
επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση όπως προνοείται στο 
Νόμο για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6 (Ι)/1998 μέχρι 2020 για θέσεις των 
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8. 
 
Η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά  την 
εξεταστέα ύλη, θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν με συστημένη ατομική επιστολή/πρόσκληση. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν ιδιοχείρως αίτηση για πρόσληψη και να την 
υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 23 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 14.30.  
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
  
Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του 
φακέλου να αναγράφουν την ονομασία της αντίστοιχης θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, δηλαδή:  
 

1. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
2. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ» ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
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3. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ) 

4. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)  

5. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΟΥ)  
6. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ:  «ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
7. “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ”  - ΘΕΣΗ: «ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»  

 
Θα πρέπει στην κάθε αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, 
πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν.  Σε περίπτωση αίτησης για διορισμό για πέραν της μίας θέσης (ή 
Τομέα/Κλάδου σε σχέση με τις θέσεις Τεχνικού Μηχανικού),  πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο αίτησης, 
με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικά.   
 
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται. 
 
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα γραφεία του 
Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες. 
 
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από την 23η Ιουλίου 2021 και ώρα 14:30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των αιτήσεων).  Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και 
δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά. 
 

http://www.sbla.com.cy/

