
 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Θέση πρώτου Διορισμού)  
 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α9:  €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, )     
          30.876                                          )  
                      )  
Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091 ) Συνδυασμένες    
           39.292 και                                  ) Κλίμακες    
                      ) 
Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727 )     

 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
 
(α)  Εφαρμόζει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και 
Κανονισμούς καθώς και τους περί Οδών και Οικοδομών Νόμους και 
Κανονισμούς. 
 
(β)     Οργανώνει και κατευθύνει την εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής 
μηχανικής ή/και αρχιτεκτονικής ή άλλων έργων που του ανατίθενται, 
περιλαμβανομένης και της εποπτείας έργων που εκτελούνται με σύμβαση, 
τηρεί δελτία εργασιών και ετοιμάζει εκθέσεις προόδου τούτων. 
 
(γ) Φροντίζει, συντονίζει και προγραμματίζει για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος, δηλαδή του 
κτιριακού, ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού του Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών, 
αντλιοστασίων κτλ.   
 
(δ) Συλλέγει δεδομένα και στοιχεία, εκπονεί μελέτες και σχέδια για νέα 
έργα, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών 
και των δελτίων ποσοτήτων, καταμετρά έργα ή/και εκτελεί χωρομετρήσεις. 
 
(ε) Ετοιμάζει εκθέσεις όσον αφορά έργα πολιτικής μηχανικής και τις 
μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου ή/και εκθέσεις 
προόδου όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του αποχετευτικού 
συστήματος.  Ετοιμάζει και ελέγχει προγράμματα αναφορικά με την 
λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση του εξοπλισμού του Συμβουλίου.  Είναι 
υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων ανταλλακτικών, 
εξαρτημάτων και άλλων υλικών του εξοπλισμού του Συμβουλίου. 
 
(στ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 
 
(ζ) Δέχεται σύμφωνα με οδηγίες, το κοινό και δίδει πληροφορίες σε θέματα 
που αφορούν τον τομέα του. 
 



 

 

(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 
Σημείωση:  Oι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας ή/και με σύστημα 
αναμονής και κλήσεων (οn call) όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, 
το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο 
αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα: 
 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική 
Μηχανική ή στην Μηχανολογία και εγγραφή στον οικείο κλάδο 
Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου νομοθεσία. 

     (Σημ.  Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

 
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας. 
 
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή/και διετής πείρα σε θέμα ή θέματα 

σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

 
Σημειώσεις: 
 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές 

εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο. 
2. Τα στο (1) προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης 

ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 
3. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από τον διορισμό τους 

και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω 
στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς 
Κανονισμούς του ΣΑΛΑ καθώς και στις Διατάξεις που διέπουν τους 
όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου. 

        


