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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : (Θέση Πρώτου Διορισμού)
(Δήμοι Λεμεσού, Λευκωσίας, Στροβόλου, Λάρνακας , Πάφου, Παραλιμνίου,
Λακατάμειας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Αγ. Νάπας, Πολεμιδιών, Αραδίππου,
Γερμασόγειας , Αγ. Δομετίου, Λατσιών, Μ. Γειτονιάς και Αγ. Αθανασίου )

1.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9 : €22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876.
Α11: €29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.
Α12: €32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Υπεύθυνος ή / και βοηθά για την οργάνωση, διεύθυνση και αποτελεσματική
λειτουργία κλάδου/κλάδων της Τεχνικής Υπηρεσίας και την εφαρμογή της
νομοθεσίας και των κανονισμών.
2.2 Εξετάζει αιτήσεις αναπτύξεως σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε
υφιστάμενης νομοθεσίας και επιβλέπει έργα που εκτελούνται στα πλαίσια των
αδειών αναπτύξεως
2.3 Διεξάγει έρευνες, επισκοπήσεις, μελέτες και υποβάλει εκθέσεις σε σχέση με
την ετοιμασία χωροταξικών, πολεοδομικών και άλλων ρυθμιστικών σχεδίων
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης περιοχών και οικοδομών ιστορικού ή
και αρχαιολογικού χαρακτήρα.
2.4 Ετοιμάζει ή και ελέγχει δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις, όρους και
προδιαγραφές για έργα Πολιτικής Μηχανικής , Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας.
2.5 Ετοιμάζει αρχιτεκτονικές μελέτες για δημοτικά έργα συμπεριλαμβανομένων
αρχιτεκτονικών σχεδίων, προδιαγραφών υλικών και μεθόδων κατασκευής και
επιβλέπει την εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής, Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας.
2.6 Συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
2.7 Τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και
προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.8 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική
ή στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία .
( Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο).
3.2 Εγγραφή ως μέλος του ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
3.5 Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί
πλεονέκτημα.

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

1. Τα στην παράγραφο 3.1 απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη
δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
2. 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 και στις εξετάσεις επί του Περί Οικοδομών Νόμου Κεφ.96, του Περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, μέσα
σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
3. 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.
4. 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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