
 
 
 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 
 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Τροχονόμου στον Δήμο Λατσιών.  Η θέση είναι πρώτου Διορισμού. 
 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Δημοτικούς 
Κανονισμούς) 
 
1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
Α2: €15109,15201,15293,15385,15496,15681,16060,16439,16818,17197,17576,17967,18544. 
A5: €16196,16826,17455,18168,19139,20110,21081,22052,23023,23994,24965,25936,26907. 
Α7(II): €22648,23780,24912,26044,27176,28308,29440,30572,31704,32836,33968,35100,36232.    
 
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, 
σύμφωνα με ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.    
 
2.   Καθήκοντα και ευθύνες: 
 

2.1   Εφαρμόζει το Νόμο και τους Κανονισμούς σε θέματα τροχαίας. 
 
2.2   Εκτελεί περιπολίες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες. 
 
2.3   Καταχωρεί όλες τις καταγγελίες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς. 
 
2.4   Όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με βάση την κείμενη νομοθεσία, 

εκτελεί καθήκοντα Ειδικού Αστυφύλακα πλην της οπλοφορίας.  
 
2.5   Επιλαμβάνεται προβλημάτων πολιτών με βάση τους Κανονισμούς ή / και οδηγίες και βοηθά στην επίλυσή τους. 
 
2.6   Συνεργάζεται με την Αστυνομία για την επίλυση θεμάτων τροχαίας κυκλοφορίας. 
 
2.7  Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των σταθμομετρητών, επιθεωρεί τούτους καθώς και τους χώρους στάθμευσης 

οχημάτων και καταγγέλλει τους παραβάτες.  
 
2.8   Διευκολύνει τους πεζούς και ελέγχει τις διαβάσεις πεζών. 
 
2.9   Βοηθά στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με την τροχαία κυκλοφορία. 
 
2.10 Επιδίδει κλήσεις Δικαστηρίου που σχετίζονται με υποθέσεις του Δήμου ή / και άλλων Δήμων. 
 
2.11 Φροντίζει για την εφαρμογή όλων των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και άλλων συναφών οδηγιών αναφορικά με 

τη λειτουργία και τον έλεγχο των παραλιών και των θαλάσσιων αθλημάτων, την τοποθέτηση αντικειμένων επί 
δημοσίων πεζοδρομίων, δρόμων πλατειών κλπ, την πλανοδιοπώληση καθώς και άλλα θέματα που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες του Δήμου. 

 
2.12 Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων 

του. 
 
2.13 Βοηθά στη τήρηση  ή και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και 

βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.    
 
2.14 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 

3.   Απαιτούμενα προσόντα: 
3.1   Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
3.2   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
3.3   Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ευγένεια, ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία. 
3.4   Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας ‘Δ’ όπως ίσχυε μέχρι 30.4.2004 ή κατηγορίας ‘Β’ όπως αυτή ισχύει από την 

1.5.2004, της οποίας η χρήση να μη περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και άδεια οδηγού 
μοτοσικλέτας. 
  



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

4.1.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .  
 
4.2.   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 επί των Κανονισμών Τροχαίας 
Κίνησης μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους. 

 
4.3. Λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων της θέσης, οι ώρες υπηρεσίας των τροχονόμων δεν είναι οι 

συνηθισμένες για τη Δημοτική Υπηρεσία και μπορεί να εργάζονται με ειδικό ωράριο ή να κληθούν σε υπηρεσία 
οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετράωρου, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον 
καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

 
4.4.  Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά τη 16.2.1996:  (α)  Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα 

Α5, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια 
από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την 
αφετηρία της Κλίμακας Α7.  (β)  θα παίρνουν μια προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλίμακα Α7 η οποία 
αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Τροχονόμος 
1ης Τάξης (Κλίμακα Α7)   

 
4.5.  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 4.2. 
 
4.6.  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν 

επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους. 
 
5. Γενικές Σημειώσεις 
 

5.1. Με βάση την εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 14/09/2011 οι κλίμακες εισδοχής στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών 
υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, 
όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Στην παρούσα προκήρυξη η κλίμακα της θέσης αναγράφεται 
χωρίς τη μείωση του 10%. Κατά την πλήρωση της θέσης θα εφαρμοστεί η πιο πάνω Εγκύκλιος. 

 
5.2. Στο πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό 

επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 

5.3. Ο υπάλληλος που θα διοριστεί, θα εργάζεται 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. 

 
5.4. Υπό το φως της  Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 

απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 
5.5. Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του 

Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. 
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» 
υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

 
5.6. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την μετέπειτα 

γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της από 
τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

 
  



6. Γραπτή και προφορική Εξέταση 
 

6.1. Οι υποψήφιοι για τη θέση Δημοτικού Τροχονόμου θα παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση με 
ποσοστό βαρύτητας κριτηρίων 60% στην γραπτή εξέταση και 40% στην προφορική εξέταση. 

 
6.2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει: 

(α) Ελληνικά 
(β) Αγγλικά 
(γ) Τέστ Ικανοτήτων    
(β) Ειδικό Θέμα  

 
6.3. Οι αιτητές θα κληθούν στη γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία/ώρα και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης και πληροφορίες για τα θέματα 
και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. 

 
6.4. Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

για διορισμό στο Δήμο και κατέχουν τα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η 
εξέταση. 

 
6.5. ‘’Επιτυχών’’ και ‘’Επιτυχών στη γραπτή εξέταση’’ σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και 

συγκεντρώνει στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον.  Η τελική 
βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε θέματος.  Τα τέσσερα θέματα 
έχουν την ίδια βαρύτητα. 

 
6.6. Ο αριθμός των επιτυχόντων στην γραπτή εξέταση υποψηφίων και οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα 

και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, που θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σε προφορική 
εξέταση (συνέντευξη) είναι τετραπλάσιος από τον αριθμό των κενών θέσεων με βάσει τη σειρά κατάταξης τους 
στον κατάλογο επιτυχόντων. 

 
6.7. Επισημαίνεται ότι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα 

προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη 
αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 

 
7. Προϋποθέσεις Διορισμού 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 19 των Δημοτικών Κανονισμών ΚΔΠ 373/2000 (όπως τροποποιείται εκάστοτε) «Κανένας δε 
διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός αν -   

- είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές 
- κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο 

διορισμός 
- δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα 
- δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα 
- πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση 

ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. 
 

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση, να προβεί σε διορισμό με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας, 
προσώπου που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου 
και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρόσληψη πολίτη της Δημοκρατίας.» 
 
8.  Υποβολή Αιτήσεων 

 
8.1. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

αποτείνονται στο Δημαρχείο Δήμου Λατσιών (Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.latsia.eu. 

8.2. Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €30,00 περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. πληρωτέο σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο. Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα εξέτασης δεν επιστρέφεται.  Η 
απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν 
συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, 
οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του Δήμου Λατσιών. 

8.3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, 
Λατσιά έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, όχι 
αργότερα από τις 23  Σεπτεμβρίου 2022, Παρασκευή και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για τη θέση Τροχονόμου Δήμου Λατσιών».  Οι Αιτήσεις που θα σταλούν 
ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι τις 23 
Σεπτεμβρίου 2022. 

https://www.latsia.eu/


8.4. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις 
εκπρόθεσμες ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα 
αντίγραφα πιστοποιητικών των προσόντων των παραγράφων 3.1, 3.2 και 3.4 της θέσης, και τα απαραίτητα 
αιτιολογικά, δεν θα ληφθούν υπόψη. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).   

8.5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιόχειρα, στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και 
τη μητρική γλώσσα των αιτητών. 

8.6. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

8.7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή 
τους και επισυνάψουν πιστοποιητικά θεράποντων ιατρών στα οποία περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της 
αναπηρίας τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην 
αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να 
περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. 

8.8. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία 
των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους. 

8.9. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στις ανωτέρω 
παραγράφους. 

8.10. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ 2016/679. 
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