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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:
 

 (Θέση Πρώτου Διορισμού). 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
A5 (2η βαθμίδα)

Α7 
: €12265,12757,13309,14020,14731,15442,16153,16864,17575,18286,18997,19708. 

 

Α8 
: €16591,17420,18249,19078,19907,20736,21565,22394,23223,24052,24881.       

(Ι) 

 
:€17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593,28470. 

2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1   Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με - 
 

2.1.1  Την υγιεινή του περιβάλλοντος (έλεγχος αποχετεύσεων, εντόμων, 
σκυβάλων, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών 
καταστάσεων, διερεύνηση παραπόνων για οχληρία κλπ)  

 
2.1.2  τον έλεγχο τροφίμων και υδατοπρομηθειών. 

 
2.1.3  την επιθεώρηση δημοσίων και ιδιωτικών υποστατικών σχετικά με την 

υγειονομική τους κατάσταση (υποστατικά παρασκευής και πώλησης 
τροφίμων, κέντρα αναψυχής, καφενεία, σχολεία , κολυμβητικές δεξαμενές 
κλπ) και την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών-βεβαιώσεων για την 
υγειονομική τους κατάσταση και την έκδοση αδειών πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών και αδειών λειτουργίας.  

 
2.1.4  τη διερεύνηση και λήψη μέτρων για παρεμπόδιση της μετάδοσης 

μολυσματικών ασθενειών, τη καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 
επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου. 

 
2.1.5  την διαφώτιση των δημοτών επί θεμάτων δημόσιας και περιβαλλοντικής 

υγείας. 
 
2.1.6  την εκπαίδευση, προγραμματισμό, εποπτεία και συντονισμό εργατικού και 

άλλου κατώτερου προσωπικού. 
 
2.1.7  τη οργάνωση και έλεγχο της συλλογής των σκυβάλων, καθαρισμού των 

δρόμων, πεζοδρομίων και όλων των  ανοικτών χώρων, δημοτικών 
αποχωρητηρίων καθώς και εξασφάλιση  και διατήρηση της γενικής 
καθαριότητας του Δήμου. 
 

2.1.8  την οργάνωση και επίβλεψη εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων 
μέχρι τη τελική λειτουργία των νέων μονάδων διαχείρισης Αστικών 
Αποβλήτων.  
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2.1.9  την εξέταση από υγειονομικής πλευράς αιτήσεων για την έκδοση 
πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων. 

 
2.2   Μεριμνά για την  διεξαγωγή ερευνών, συλλογή και τήρηση στοιχείων.  
 
2.3   Εκδίδει και φροντίζει για την επίδοση εξωδίκων, ειδοποιήσεων και γραπτών 

καταγγελιών. 
 
2.4   Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και 

ενεργεί αναλόγως. 
 
2.5   Εφαρμόζει ή/ και βοηθά στην εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών 

Κανονισμών ως και άλλων νομοθεσιών σχετικών με τα καθήκοντα του . 
 
2.6 Βοηθά στη τήρηση  ή και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών 

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

στην Υγιεινή Περιβάλλοντος. 
 
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό   
δίπλωμα ή τίτλο) 

 
ή 

 
 
3.1.2 Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Υγειονομικής Σχολής τριετούς τουλάχιστο 

φοίτησης.  
 
3.2   Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 
 
 
1.   Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία .  
 
 
2 .   α)  Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα 3.1.1 πιο πάνω, τοποθετούνται στη 6η 

βαθμίδα της κλίμακας Α5, δηλαδή θα τους παραχωρούνται πέντε προσαυξήσεις. 
Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τα στο 3.1.1 
προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους όμως θα γίνεται από την 
ημερομηνία απόκτησης του προσόντος. 

 
        β)  Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα 3.1.2 πιο πάνω, τοποθετούνται στη 2η    

βαθμίδα της κλίμακας Α5, δηλαδή θα τους παραχωρείται μια προσαύξηση. 
 
3.    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. 

   
4.    Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ………….  ,  θα εργάζονται όταν 

απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της 
Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το 
καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.   

 
5.    Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων 

κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις 
εξετάσεις που αναφέρονται στην Σημείωση (3). 

 
6.    Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από 

αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να 
ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού, 
καθώς επίσης και η επιθεώρηση παραλιών σε περίπτωση παραλιακού Δήμου. 

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

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

 
. 


