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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ : ( Θέση Πρώτου Διορισμού ).
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α13 : 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Υπεύθυνος για την οργάνωση, διεύθυνση και αποτελεσματική λειτουργία της
Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και την
εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών .
2.2 Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση των πιο κάτω
καθηκόντων όπως ήθελε καθοριστεί.
2.2.1 Υγειονομικό έλεγχο κτιρίων, υποστατικών, εργοστασίων, καταστημάτων και
χώρων παρασκευής και πώλησης τροφίμων και ποτών.
2.2.2 Επιθεώρηση οικοδομών και εξέταση αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης.
2.2.3 Διερεύνηση και παρεμπόδιση της μεταδόσεως μολυσματικών ασθενειών και
γενικά την προστασία της υγιεινής του περιβάλλοντος.
2.2.4 Διοργάνωση και έλεγχος 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.
2.3

Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

2.4

Επιλαμβάνεται παραπόνων και προβλημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του,
εισηγείται τρόπους και μεριμνά για την επίλυση τους.

2.5

Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων
συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.6

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 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).
3.2

Οκταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης από την οποία
τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν
προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3.3

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

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.
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