ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙO ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ:
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Β. 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, 45.757, 47.396

Α11:

€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720,
50.359,51.998, 53.637.

Συνδυασμένες Κλίμακες

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.
Γ. Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από την εποπτεία του/της Προϊσταμένου του /της:
(1)

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση των Διατιμήσεων, Χρεώσεων και άλλων Όρων που εφαρμόζονται
από τους αδειούχους για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους.
Επιτηρεί τους λογαριασμούς των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.

(2)

Μελετά και υποβάλλει σημειώματα και εκθέσεις ως προς την ικανότητα αποδοτικής λειτουργίας όλων των
κατόχων αδειών που εκδίδει η ΡΑΕΚ.

(3)

Επιτηρεί την εφαρμογή των εγκεκριμένων Δεικτών Απόδοσης των Προμηθευτών και του Ιδιοκτήτη Συστήματος
Διανομής.

(4)

Μελετά και εισηγείται σε θέματα υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφελείας.

(5)

Μελετά τρόπους και υποβάλλει εισηγήσεις που να διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά
Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και άλλων Καυσίμων και την αποφυγή της δυσμενούς διάκρισης τόσο μεταξύ
των κατόχων άδειας όσο και μεταξύ των αιτητών για χορήγηση αδειών.

(6)

Μελετά σε συνεχή βάση και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου.

(7)

Μελετά εισηγήσεις του Ιδιοκτήτη Δικτύων και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για τη μεθοδολογία και
εφαρμογή της με στόχο την ανάκτηση των ευλόγων εξόδων τους και επιτηρεί την ορθή εφαρμογή τους σε
συστηματική βάση.

(8)

Μελετά και υποβάλλει εκθέσεις ως προς τη χρηματοδότηση και βιωσιμότητα έργων με χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.

(9)

Παρακολουθεί τις σχετικές Νομοθεσίες και όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την
Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα για εφαρμογή
τους.

(10)

Συμβουλεύει στον καθορισμό ή διαφοροποίηση πολιτικής επί διαφόρων θεμάτων σε στενή συνεργασία
με τους άλλους Λειτουργούς.

(11)

Συνεργάζεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ έγκαιρα και ολοκληρωμένα για θέματα
της αρμοδιότητας του.

(12)

Φροντίζει για την ενημέρωση ή/και εκπαίδευση/επιμόρφωση του λοι πού προσωπικού για θέματα της
αρμοδιότητας του.

(13)

Συμμετέχει και βοηθά για τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού για τα θέματα που τον αφορούν.

(14)

Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του Νομοθεσία.

(15)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Δ. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό
των θεμάτων αυτών:
Oικονομικά, Χρηματοοικονομικά.
(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) Διετής τουλάχιστον πείρα σε οικονομικές αναλύσεις που σχετίζονται με την Ηλεκτρική Ενέργεια και το
Φυσικό Αέριο ή/και καλή γνώση των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρείται πλεονέκτημα.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(2) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς
του “περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου” και άλλους Νόμους σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Αρχής
μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό τους.
(3) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας
της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών
την εβδομάδα.
(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

