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ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ( Θέση Πρώτου Διορισμού )
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α8: €17946,18823,19700,20577,21454,22331,23208,24085,24962,25839,26716,27593.
Α10 :€25112,26313,27514,28715,29916,31117,32318,33519,34720.
Α11:€ 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες
2.1

Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας:
2.1.1 Διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας του Δήμου, βάση
των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, για επισήμανση
επαγγελματικών κινδύνων που δυνατό να προέρχονται από μηχανήματα,
συσκευές, εξοπλισμό, διεργασίες και επικίνδυνους παράγοντες στο
περιβάλλον εργασίας, καθώς και από μεθόδους και τρόπους εργασίας.
2.1.2 Υποβάλλει συστάσεις αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων στους χώρους αρμοδιότητας του
Δήμου.
2.1.3 Διεξάγει εξειδικευμένες επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας όπου
εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία
στην εργασία και εκτελεί καθήκοντα, με σκοπό την εφαρμογή της εν λόγω
Νομοθεσίας, και συνοδεύει τον Επιθεωρητή Εργασίας κατά τη διεξαγωγή
της επιθεώρησης της εγκατάστασης.
2.1.4 Οργανώνει ή βοηθεί στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
τους εργοδοτουμένους στην καθορισμένη εγκατάσταση πάνω σε θέματα
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
2.1.5 Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
στην καθορισμένη εγκατάσταση και γενικά εφαρμόζει την πολιτική του
Δήμου για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας με σκοπό την
προαγωγή ασφαλών συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας.
2.1.6 Διερευνά επαγγελματικές ασθένειες ή/και σοβαρά εργατικά ατυχήματα και
επικίνδυνα συμβάντα και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
2.1.7 Συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από επιστημονικές και άλλες πηγές και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις για την προαγωγή και βελτίωση των
συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας.
2.1.8 Συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Ασφάλειας της καθορισμένης
εγκατάστασης.
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2.2
2.3

Μεριμνά για τη συλλογή, τήρηση και ανάλυση στατιστικών και άλλων
στοιχείων και πληροφοριών και δεδομένων και για την ετοιμασία εκθέσεων.
Ενεργεί ως υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας του Δήμου και έχει τη γενική
ευθύνη για την ορθολογιστική λειτουργία των συστημάτων ποιότητας που
εφαρμόζονται στους διάφορους Κλάδους και Υπηρεσίες του Δήμου.

2.4

Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την κάθε προσπάθεια για διεύρυνση
του πεδίου εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, με απώτερο στόχο την
πιστοποίηση όλου του φάσματος εργασιών του Δήμου.

2.5

Οργανώνει και προετοιμάζει τη Διοικητική Ανασκόπηση σε επίπεδο Δήμου
και διαχειρίζεται τόσο τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, καθώς και τις εξωτερικές
επιθεωρήσεις που γίνονται από τον Πιστοποιούντα Οργανισμό.

2.6

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον
απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

2.7

Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων
συσκέψεων και βοηθά ή/και φροντίζει για τη διεκπεραίωση των αποφάσεων
που λαμβάνονται.

2.8

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
3.1 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στη Μηχανολογική Μηχανική , Ηλεκτρολογική Μηχανική,
Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και
Επαγγελματική Βιομηχανική Υγιεινή .
(Οι κάτοχοι Πανεπιστημιακών Διπλωμάτων στο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης θα πρέπει
να έχουν εγγραφή ως μέλη του ΕΤΕΚ , σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ).
3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

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

1.

2.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις όπως προβλέπει η σχετική
νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
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.
2
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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.

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 στη σημείωση (3).

5.

Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι οφείλουν να παρακολουθούν
επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης τους, εντός
ή εκτός Υπηρεσίας.
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