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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ 

 
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 1ης ΤΑΞΗΣ:
 

 (Θέση Προαγωγής) 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α10 (I) 
 

: €25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921. 

2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
2.1  Υπεύθυνος ή βοηθά για 
 

2.1.1  την οργάνωση, διεύθυνση και αποτελεσματική λειτουργία της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας ή του Κλάδου στον οποίο τοποθετείται και την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και κανονισμών που αφορούν τον Κλάδο. 

 
2.1.2  την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας του υπ’ αυτόν 

προσωπικού σε σχέση με την υγιεινή του περιβάλλοντος, τη διερεύνηση 
και παρεμπόδιση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, την 
επιθεώρηση δημόσιων και ιδιωτικών υποστατικών σχετικά με την 
έκδοση αδειών οικοδομής και την υγειονομική κατάσταση τους, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 
2.1.3  την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής των σκυβάλων, καθαρισμού των 

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

 
2.1.4  την ετοιμασία προγραμμάτων και μελετών σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα καθώς και την εφαρμογή τούτων και  
 
2.2   Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τον έλεγχο 

τροφίμων και υδατοπρομηθειών.  
 
2.3   Εκτελεί καθήκοντα Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή 2ης

 

 Τάξης και 
Υγειονομικού Επιθεωρητή σε αυξημένο βαθμό ευθύνης 

2.4   Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων    
        συσκέψεων  και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.   
 
2.5   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
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3.   Απαιτούμενα προσόντα:   
 
3.1   Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Υγειονομικού Επιθεωρητή, 

2ης

 
 Τάξης. 

3.2   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

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

1.   Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται  στο Δήμο 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.  

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

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


