
 

ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου 

Διορισμού : 

Μία (1) θέση Δημοτικού Μηχανικού (Κλ. Α9-11-12) 

Μία (1) θέση Δημοτικού Ταμία (Κλ. Α8-10-11) 

Μία (1) θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2-5-7 (ii))  

 
Εξεταστέα ύλη γραπτών εξετάσεων 

Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Ελληνικά (βαρύτητα 30%), Αγγλικά (βαρύτητα 20%), 

Γενικές Γνώσεις (βαρύτητα 10%) και Ειδικό Θέμα με  ερωτήσεις επί του αντικειμένου που 

προκύπτουν από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης (βαρύτητα 40%). 

 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Τσερίου και να παραδοθούν 

στα Γραφεία του Δήμου Τσερίου, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 38 – 40, 1ος όροφος, στο Τσέρι, 

έναντι απόδειξης παραλαβής  ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη 

επιστολή, στο Δημοτικό Γραμματέα, Τ.Θ. 11207, 2495 Τσέρι, όχι αργότερα από τις 19 

Φεβρουαρίου 2021.  Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη 

ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι 19 Φεβρουαρίου 2021. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των 

ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων 

βεβαιώσεων για υπηρεσία όπου ζητείται. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο 

όταν ζητηθούν. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν 

προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, 

μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από 

το ΚΥΣΑΤΣ.  

Ενόψει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η 

κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους 

υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» 

υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy(link is external)).   

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα 

απαιτούμενα αντίγραφα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Τσερίου , τηλ. 22381744, σε εργάσιμες μέρες 

και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.tseri.org.cy. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1.  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, 
          39.292. 
Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567 39.107, 40.647, 42.187, 43.727. 

(Συνδυασμένες Κλίμακες).   

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω κλίμακες ισχύει η μείωση κλιμάκων εισδοχής για πρόσωπα 

που διορίζονται από την 1/1/2012 και στο εξής.  

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με 

νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε 
στις 05/10/2020, η οποία εξαιρεί από την απαγόρευση πλήρωσης της ακόλουθης θέσης 
Πρώτου Διορισμού :  
Αποπαγοποίηση μίας (1) θέσης Δημοτικού Μηχανικού (Kλ. A9-11-12) 
 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 

 

2.  Καθήκοντα και ευθύνες: 

 

2.1  Υπεύθυνος για: 

2.1.1. την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της           

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό,  

εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, 

οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου, 

 

2.1.2 την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων που 

διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο 

τεχνικό τομέα με έμφαση στο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και 

Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον Περί 

Δήμων Νόμο, το περί Ελέγχου Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο, τον περί 

Πετρελαιοειδών Νόμο και Κανονισμούς.   

         

2.1.3 Τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση, εποπτεία των τεχνικών έργων του 

Δήμου και ετοιμασία εκθέσεων προόδου. 

  

2.1.4 τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς 
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οικοπέδων, ανάπτυξη γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και 

τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με 

αιτήσεις για άδειες οικοδομής. 

 

2.1.5 την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

2.1.6 την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για 

άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και 

συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία 

αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων. 

 

 

2.2  Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και 

επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης 

τους. 

 

 

2.3  Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και 

υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται.  

 

2.4  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

 

3.  Απαιτούμενα προσόντα: 

 

3.1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην 

Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στη Πολιτική Μηχανική. 

 

  (Σημ.:  Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

  

3.1.2 Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την 

περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία. 

          

3.2     Τριετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής 

Μηχανικής ή / και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας. 

  

3.3      Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

 

3.4      Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
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Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα 

της θέσης: 

 

1.  Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις 

όπως έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

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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ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ:  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 

Α8  :   €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,  
24.962, 25.839, 26.716, 27.593. 

Α10  : €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 
       34.720. 

Α11:  €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 
            39.292. 

(Συνδυασμένες Κλίμακες).   

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω κλίμακες ισχύει η μείωση κλιμάκων εισδοχής για πρόσωπα 

που διορίζονται από την 1/1/2012 και στο εξής.  

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με 

νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε 
στις 05/10/2020, η οποία εξαιρεί από την απαγόρευση πλήρωσης της ακόλουθης θέσης 
Πρώτου Διορισμού :  
Αποπαγοποίηση μίας (1) θέσης Δημοτικού Ταμία (Kλ. A8-10-11) 
 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 

2. Καθήκοντα και ευθύνες :  

2.1 Υπεύθυνος για :  

2.1.1 την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

2.1.2 την προετοιμασία προσχεδίου των προϋπολογισμών και την 

έγκαιρη υποβολή τους στο Δημοτικό Γραμματέα 

2.1.3 την εφαρμογή της σχετικής με τα λογιστικά και οικονομικά θέματα 

νομοθεσίας και κανονισμών, τη φοροθεσία και επιβολή τελών 

καθώς και την κανονική είσπραξη φόρων, τελών και δικαιωμάτων, 

την έκδοση αποδείξεων και την άμεση και ορθή καταχώρηση τους 

στα αντίστοιχα βιβλία, καθώς και την πληρωμή όλων των υπό του 

Δήμου οφειλομένων υποχρεώσεων, 

2.1.4 την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των βιβλίων καταγραφής 

των περιουσιακών στοιχείων καθώς και την ετοιμασία των ετήσιων 

λογαριασμών του Δήμου, 

2.1.5 την παρακολούθηση της υλοποίησης των προϋπολογισμών,  

2.1.6 τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου με τη 

διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με τα οικονομικά του 

Δήμου,  

2.1.7 την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων αναφορικά με την οικονομική 

και λογιστική κατάσταση του Δήμου. 
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2.2 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και 

υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 

2.3 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία 

και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους 

επίλυσης τους. 

 

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

3. Απαιτούμενα προσόντα :  

3.1 Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

3.2 Τριετής τουλάχιστον λογιστική / ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση 

του προσόντος που προαπαιτείτε για την εγγραφή στο Σύνδεσμο 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία 

3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της 

θέσης: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία 

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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ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:  (Θέση Πρώτου Διορισμού) 

1.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 

Α2:  €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818,  

17.197, 17.576, 17.967, 18.544. 

A5:  €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023,  

23.994, 24.965, 25.936, 26.907. 

Α7(II): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704,  

32.836, 33.968, 35.100, 36.232.  

(Συνδυασμένες Κλίμακες).   

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω κλίμακες ισχύει η μείωση κλιμάκων εισδοχής για πρόσωπα 

που διορίζονται από την 1/1/2012 και στο εξής.  

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με 

νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς 

και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 

Καθήκοντα και ευθύνες: 

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική 

υπηρεσία. 

2. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 

3. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων 

καθώς και διάφορων άλλων μητρώων. 

4. Βοηθά ή/ και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία. 

5. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός 

γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται 

με τα καθήκοντα της θέσης. 

6. Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με την τέλεση πολιτικών 

γάμων,  πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου. 

7. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 

8. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται. 

9. Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με τη τήρηση των μητρώων 

αποθήκης ή και άλλων μητρώων. 

10. Συλλέγει, επεξεργάζεται  και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες 

και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία 

καταλόγων δικαιωμάτων, φορολογιών, εισπράξεων κλπ. 

11. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 

12. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 
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13. Βοηθά στην τήρηση  πρακτικών συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων 

συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 

14. Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της μισθολογικής Κλίμακας Α7 δυνατό να 

ανατεθούν καθήκοντα  υπεύθυνου αρχείου. 

15. Έρχεται σε επαφή με τα κοινό και λαμβάνει ή παρέχει πληροφορίες. 

16. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

4. Οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν οι υποψήφιοι να πρέπει να έχουν επιτύχει – 

4.1. Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί 

ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 

ή 

4.2. σε εξετάσεις ικανότητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού –  

4.2.1. στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο μέσου επιπέδου, 

ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστο λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και 

αγγλική δακτυλογραφία  

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

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

2. Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά 

τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν είτε το 

προσόν που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 είτε το προσόν που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4.2. 

3. Οι διοριζόμενοι 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 θα έχουν επιτύχει στις 

εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (3). 

5. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν 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. 

6. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν 

να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ 

αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η 

καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.  
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7. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής 

εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα 

καθήκοντα τους.  


