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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού) 
 

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα 
 

      Α14 : €41.810,43.611,45.412,47.213,49.014,50.815,52.616. 
 

2.   Καθήκοντα και Eυθύνες 
 

2.1. Υπεύθυνος για:   

(α)  Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου, καθώς και για τον προγραμματισμό, την εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεο-
δομικών, αρχιτεκτονικών, οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου τεχνικής φύσεως. 

(β)  Την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτε-
ρο τεχνικό τομέα, με έμφαση στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, τον περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο, τον περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νό-
μο, τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο, τον περί Δημοσίων Οδών Νόμο, τον περί Ρυθμίσεως Πρατη-
ρίων Πετρελαιοειδών Νόμο, τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμ-
βάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, τον περί Ακίνητης Ιδιο-
κτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, τον περί Γενικών Αρχών και Διοικητικού Δικαί-
ου Νόμο, τον περί της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο, τον περί 
της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, καθώς 
και τους συναφείς με τους εν λόγω Νόμους Κανονισμούς, Διατάγματα, Οδηγίες και Εγκυκλίους. 

(γ)  Το σχεδιασμό, τη μελέτη, εκτέλεση και εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου, καθώς επίσης την 
ετοιμασία εκθέσεων προόδου. 

(δ)  Τον έλεγχο των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών οικοδομής, αδειών ανάπτυξης γης (διαχωρισμός 
οικοπέδων κ.ά.) και πιστοποιητικών τελικής εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντι-
σεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών οικοδομής. 

 

(ε)   Την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 (στ)  Την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών οικοδομής, α-
ναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης για την τήρηση και λειτουργία αρχείου ρυμοτο-
μιών και πολεοδομικών σχεδίων. 

 

2.2. Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, επιλαμβάνεται παραπόνων             
και μεριμνά για τον αποτελεσματικό χειρισμό τους ή διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις.  

                  2.3. Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά συνεδριών Επιτροπών του Δήμου και άλλων συσκέψεων και 
προωθεί/ διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται. 

       2.4.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 
 

3.   Απαιτούμενα προσόντα 
 

3.1.  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή την Αρχιτεκτονική ή 
την Πολεοδομία. 

 

(Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) 
 

3.2. Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) στον οικείο κλάδο 
Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και κατοχή ισχύουσας άδειας. Υπήκοος άλ-
λου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε αντίστοιχο αναγνωρι-
σμένο Σώμα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 3.3.   Δεκαπενταετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή / 
και σε θέματα Πολεοδομίας, αποκτηθείσα μετά την εγγραφή ως μέλος του Ε.Τ.Ε.Κ. ή αντίστοιχου Σώ-
ματος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοι-
κητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονι-
σμό και έλεγχο εργασιών. 

3.4.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα ανάπτυξης 
πρωτοβουλίας, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας, αξιοπιστία και ευθυκρισία. 

   3.5.    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
 

4. Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 
 

  4.1.  Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας στην Επίσημη Ε-
φημερίδα της Δημοκρατίας, 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 
τον καθορισμένο συνολικό αριθμό ωρών εβδομαδιαίως. 

4.2.  Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακο-
λουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. 

 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 21.7.2015 (αρ. 15/2015) και δημοσιεύθηκε στην  
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4240 και ημερ. 7.8.2015 (Παράρτημα ΄Ογδοο – Σ.Υ. 6/2015) 
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