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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

       (Δήμοι Γεροσκήπου, Δαλιού, Πέγειας, Δερύνειας, Π. Χρυσοχούς, Αθηένου). 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:
 

 (Θέση Πρώτου Διορισμού ) 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α9   
Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292. 

: 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876.  

Α12: 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727. 
 
2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1  Υπεύθυνος για: 
  

2.1.1   την οργάνωση, διοίκηση , εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό, 
εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, 
οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου, 

  
2.1.2   την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων 

που διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον 
ευρύτερο τεχνικό τομέα με έμφαση στο περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμο και Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμο ,τον περί Δήμων Νόμο , τον περί Ελέγχου 
Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο , τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και 
κανονισμούς. 

 
2.1.3   Τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση ,εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου 

και ετοιμασία εκθέσεων προόδου. 
 
2.1.4   τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς 

οικοπέδων, ανάπτυξη γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη 
διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για 
άδειες οικοδομής. 

 
2.1.5   την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
2.1.6 την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες 

οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών 
θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία αρχείου, 
ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων. 

 
 
 
 
 



 
 

Σ.Υ.Ε.Δ. 47 

 2 

 
2.2 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και 

επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.  
 
2.3 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών 

συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 
 
2.4  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
 
3.   Απαιτούμενα προσόντα: 
 
3.1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στη 

Πολεοδομία  ή στη Πολιτική Μηχανική . 
 

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

 
3.1.2 Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία. 
  
3.2 Τριετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και 

Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας.   
 
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, 

πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 
 
 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
 
1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως 

ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2.  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα 
καθήκοντα τους. 

 
  


