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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)
(Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς)
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α2: €10858,10950,11042,11134,11226,11371,11667,11963,12259,12555,12851,13157,13584.
A5: €11773,12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708.
Α7 (II) :€16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881,25710,26539.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Εφαρμόζει το Νόμο και τους Κανονισμούς σε θέματα τροχαίας.
2.2 Εκτελεί περιπολίες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες.
2.3 Καταχωρεί όλες τις καταγγελίες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.
2.4 Όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με
βάση την κείμενη νομοθεσία, εκτελεί καθήκοντα Ειδικού Αστυφύλακα πλην της
οπλοφορίας.
2.5 Επιλαμβάνεται προβλημάτων πολιτών με βάση τους Κανονισμούς ή / και
οδηγίες και βοηθά στην επίλυσή τους.
2.6 Συνεργάζεται με την Αστυνομία για την επίλυση θεμάτων τροχαίας
κυκλοφορίας.
2.7 Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των σταθμομετρητών, επιθεωρεί τούτους
καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων και καταγγέλλει τους
παραβάτες.
2.8 Διευκολύνει τους πεζούς και ελέγχει τις διαβάσεις πεζών.
2.9 Βοηθά στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με την τροχαία κυκλοφορία.
2.10 Επιδίδει κλήσεις Δικαστηρίου που σχετίζονται με υποθέσεις του Δήμου ή / και
άλλων Δήμων.
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2.11 Φροντίζει για την εφαρμογή όλων των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και
άλλων συναφών οδηγιών αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των
παραλιών και των θαλάσσιων αθλημάτων, την τοποθέτηση αντικειμένων επί
δημοσίων πεζοδρομίων, δρόμων πλατειών κλπ, την πλανοδιοπώληση καθώς
και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου.
2.12 Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά
με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2.13 Βοηθά στη τήρηση ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών
Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των
αποφάσεων που λαμβάνονται.
2.14 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
3.2 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ευγένεια,
ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία.
3.4 Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας ‘Δ’ όπως ίσχυε μέχρι 30.4.2004 ή κατηγορίας
‘Β’ όπως αυτή ισχύει από την 1.5.2004, της οποίας η χρήση να μη περιορίζεται σε
οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και άδεια οδηγού μοτοσικλέτας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υποψήφιοι θα 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 και επί των Κανονισμών
Τροχαίας Κίνησης μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
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3. Λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων της θέσης, οι ώρες υπηρεσίας των
τροχονόμων δεν είναι οι συνηθισμένες για τη Δημοτική Υπηρεσία και μπορεί να
εργάζονται με ειδικό ωράριο ή να κληθούν σε υπηρεσία οποιαδήποτε ώρα του
εικοσιτετράωρου, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον
καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
4. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά τη 16.2.1996:
(α) Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φθάσουν στο
σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και
στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φθάσουν στο
σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7.
(β) θα παίρνουν μια προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλίμακα Α7 η οποία
αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους
στην προηγούμενη θέση Τροχονόμος 1ης Τάξης (Κλίμακα Α7).
5. 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.
6. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα
τους.
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