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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: (Θέση Προαγωγής)
1.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α10 (I) : €25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720,35921.
2.

Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Βοηθεί ανώτερο αυτού λειτουργό ή υπεύθυνο του Κλάδου στην εκτέλεση των
καθηκόντων του.
2.2 Οργανώνει, προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει την εκτέλεση
έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης και της
σήμανσης οδών.
2.3 Εκτελεί ή/και επιβλέπει χωρομετρήσεις, περιγράφει και καταμετρεί οικοδομικές,
πολεοδομικές, οδικές και άλλες εργασίες του κατασκευαστικού τομέα, συλλέγει
στοιχεία, ετοιμάζει εκθέσεις προόδου των έργων, δελτία ποσοτήτων και
εκτιμήσεις.
2.4 Εφαρμόζει ρυμοτομικά, χωροταξικά, πολεοδομικά και άλλα ρυθμιστικά σχέδια,
περιλαμβανομένης και της ρύθμισης που προβλέπεται από το άρθρο 17 του περί
Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου, και ετοιμάζει εκθέσεις για τέτοια σχέδια.
2.5 Ελέγχει αιτήσεις για έκδοση αδειών οικοδομής, διαχωρισμού οικοπέδων,
πιστοποιητικών εγκρίσεως και πολεοδομικής ανάπτυξης.
2.6 Εκτελεί επιθεωρήσεις για την επισήμανση παρανόμων ή/και ετοιμόρροπων
οικοδομών και υποβάλει εκθέσεις και εισηγήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία .
2.7 Εφόσον του ανατεθεί εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας στην
εργασία όπως προβλέπεται στο σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς.
2.8

Αναλαμβάνει την εφαρμογή των αποφάσεων, της πολιτικής και των σχεδίων του
δήμου για τη δημιουργία / επέκταση πάρκων, κήπων και πρασίνου γενικά.

2.9

Ετοιμάζει προδιαγραφές και άλλα σχετικά έγγραφα για ζήτηση προσφορών,
αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

2.10 Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού για θέματα του τομέα του, ετοιμάζει
εκθέσεις για την αντιμετώπιση τους και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες.
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2.11 Εκτελεί σε αυξημένο βαθμό ευθύνης καθήκοντα Ανώτερου Τεχνικού και
εποπτεύει, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
2.12 Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και
προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.13 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3.

Απαιτούμενα Προσόντα:

3.1 Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Τεχνικού.
3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

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

1.

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στο Δήμο 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.

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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