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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

 
ΛΟΧΙΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΑΣ :
 

 (Θέση Προαγωγής) 

(Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς) 
 
1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α8:€17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593. 
Α9 (I)  
 

: €22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876,31951.  

2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1  Εκτελεί τα υπό του Δημοτικού Συμβουλίου καθοριζόμενα εκάστοτε καθήκοντα 

σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών. 
 
2.2   Αναλαμβάνει ή και βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία 

της Τροχονομίας. 
 
2.3   Επιθεωρεί, καθοδηγεί και ελέγχει τους Τροχονόμους 
 
2.4   Φροντίζει και έχει την ευθύνη για την καλή εμφάνιση των τροχονόμων, τις 

περιπολίες και τα καθήκοντά τους. 
 
2.5   Επιβλέπει και ελέγχει τους χώρους Στάθμευσης και φροντίζει για την καλή 

λειτουργία των σταθμομετρητών. 
 
2.6  Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 
 
2.7   Φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών οι οποίοι αφορούν τη 

Τροχονομία καθώς και για την ορθή τήρηση και φύλαξη των βιβλίων Τροχονομίας, 
περιλαμβανομένων και των δελτίων παρουσίας του προσωπικού. 

 
2.8    Μελετά προβλήματα και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις για την επίλυση τους. 
 
2.9   Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί    

και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 
 

2.10  Ερευνά παράπονα πολιτών σε σχέση με τα καθήκοντα του. 
 

2.11  Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά με 
την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 
2.12     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
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3.   Απαιτούμενα Προσόντα: 
 
3.1   Δεκαεξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στην θέση Τροχονόμου ή στις προηγούμενες 

συνδυασμένες θέσεις Τροχονόμου 2ης και 1ης

 

 Τάξης, από την οποία   πενταετής 
υπηρεσία στην Κλίμακα Α7. 

3.2   Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, διοικητική και 
οργανωτική ικανότητα συνεργασίας με το κοινό. 

 
 
 
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
 
 
1.   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. 

 
2.   Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής  

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

 


