
 

 

 

 

ΚΕΝΗ ΘΕΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΟΔΟΤ (ΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΡΟΟΔΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΡΟΟΔΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΣΟΤ ΜΕΣΡΟΤ 19 – LEADER ΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020 

 

Γύνονται δεκτϋσ αιτόςεισ για μια κενό θϋςη Πολιτικού Μηχανικού  

Α. Κύρια Καθήκοντα – Αρμοδιότητεσ: 

(1) υνεργαςύα με την Επιτροπό Διαχεύριςησ LEADER (ΕΔL) και τον υντονιςτό τησ ομϊδασ ϋργου 

LEADER τησ ΑΝΕΣ, για τη ςωςτό υλοπούηςη και παρακολούθηςη των δρϊςεων, ςτα πλαύςια τησ 

υλοπούηςησ τησ ςτρατηγικόσ τοπικόσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ Σροόδουσ. 

(2) Ετοιμϊζει ό και ελϋγχει ό και αξιολογεύ, όρουσ προςφορών και όρουσ διαγωνιςμών για την εταιρεύα, 

βϊςη του περύ τησ Ρύθμιςησ των Διαδικαςιών ύναψησ Δημοςύων υμβϊςεων και για υναφό 

Θϋματα Νόμοσ του 2016 και όπωσ εκϊςτοτε τροποποιηθεύ. 

(3) Ετοιμϊζει ςχετικϋσ μελϋτεσ και εκθϋςεισ και παρϋχει ςυμβουλϋσ προσ τισ Αρχϋσ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ ςύμφωνα πϊντοτε με τον περύ κοινοτότων Νόμο του 1999 και όπωσ εκϊςτοτε 

τροποποιηθεύ.  

(4) υμμετϋχει ςτην εφαρμογό ϊλλων προγραμμϊτων τησ ΑΝΕΣ 

(5) υνεργϊζεται ϊριςτα με δημόςιουσ λειτουργούσ και τη δημόςια υπηρεςύα ςτην εφαρμογό τησ Κοινόσ 

Αγροτικόσ Πολιτικόσ και τησ Κοινοτικόσ Νομοθεςύασ ςτο ϋδαφοσ τησ Κυπριακόσ Δημοκρατύασ ό και 

ϊλλων Κρατών Μελών. 

(6) Ετοιμϊζει αιτόςεισ και παρϋχει ςυμβουλϋσ για ςυμμετοχό ςε ςυγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαώκϊ 

Προγρϊμματα. 

(7)  Οργανώνει, κατευθύνει, ελϋγχει και επιβλϋπει την εκτϋλεςη ϋργων και την καταμϋτρηςη τουσ και 

διαχειρύζεται ςυμβόλαια ϋργων που του ανατύθενται.  

(8)  υντονύζει, ελϋγχει και εποπτεύει ϋργα που μελετούνται και επιβλϋπονται από ιδιώτεσ ςυμβούλουσ 

και αξιολογεύ παραδοτϋα που υποβϊλλονται από αυτούσ. 

(9)  Ετοιμϊζει και υποβϊλλει προτϊςεισ καθώσ και τα απαραύτητα ςτοιχεύα – εκθϋςεισ ςτην 

προβλεπόμενη μορφό, για διεκδύκηςη των διαθϋςιμων κονδυλύων και πιςτοπούηςη δαπανών για 

ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ.  

(10)  Για την εκτϋλεςη των καθηκόντων του ο υπϊλληλοσ χρηςιμοποιεύ τον απαραύτητο τεχνολογικό και 

ϊλλο εξοπλιςμό. 

(11)  Εκτελεύ οποιαδόποτε ϊλλα καθόκοντα του ανατεθούν. 

 



Β. Απαιτούμενα Προςόντα :  

(1) Πανεπιςτημιακό Δύπλωμα ό τύτλοσ ό ιςότιμο προςόν ςτην ειδικότητα Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

περιλαμβανομϋνησ τησ Μηχανικόσ Σοπύου, βϊςη του Επιςτημονικού Σεχνικού Επιμελητηρύου 

Κύπρου (ΕΣΕΚ) 

 (ημ.: Ο όροσ «πανεπιςτημιακό δύπλωμα ό τύτλοσ» καλύπτει και μεταπτυχιακό δύπλωμα ό τύτλο).  

(2) Εγγραφό, όχι μικρότερη των (2) δύο χρόνων ωσ μϋλουσ του Επιςτημονικού Σεχνικού Επιμελητηρύου 

Κύπρου (ΕΣΕΚ) ςτον οικεύο κλϊδο μηχανικόσ επιςτόμησ, ςύμφωνα με τη ςχετικό νομοθεςύα. 

(3) Πολύ καλό γνώςη τησ Ελληνικόσ και τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ. 

(4) Πολύ καλό γνώςη Ηλεκτρονικού Τπολογιςτό, Μηχανογραφημϋνων Τπηρεςιών, AutoCAD, καθώσ και 

γνώςη λογιςμικού προγραμματιςμού ϋργου. 

(5) Άδεια Οδόγηςησ, ευελιξύα και δυνατότητα μετακινόςεων ςε όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ 

(6) Ακεραιότητα χαρακτόρα, διοικητικό και οργανωτικό ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλύα και 

ευθυκριςύα 

 

ημειώςεισ : 

(1) Η κατοχό των γλωςςών θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τουσ υποψηφύουσ εύτε μϋςω αποδεικτικών 

τεκμηρύων εύτε μϋςω εξετϊςεων μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ τησ υποβολόσ των αιτόςεων. 

(2) Μεταπτυχιακό δύπλωμα ό τύτλοσ που αποκτόθηκε μετϊ από ςπουδϋσ ενόσ τουλϊχιςτον 

ακαδημαώκού ϋτουσ ςε θϋμα ςχετικό με τα καθόκοντα τησ θϋςησ αποτελεύ πλεονϋκτημα. 

(3) Διετόσ τουλϊχιςτον εμπειρύα ςε οικεύο κλϊδο ςπουδών ό ςτην υλοπούηςη Ευρωπαώκών 

Προγραμμϊτων, αποτελεύ πλεονϋκτημα. 

 

Αιτόςεισ, θα πρϋπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικώσ, ςυμπληρώνοντασ την ειδικό φόρμα υποβολόσ 

αύτηςησ, ςτην ιςτοςελύδα τησ ΑΝΕΣ www.anetroodos.org (ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ) όχι αργότερα από τη Δευτϋρα 

25 Ιουνύου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Οι αιτόςεισ που θα υποβϊλλονται, θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα  και να 

ςυνοδεύονται με αντύγραφα των πιςτοποιητικών των ακαδημαώκών προςόντων και ϊλλων ςυναφών 

προςόντων όπωσ προνοούνται ςτο ςημεύο Β,  περιλαμβανομϋνων, βεβαιώςεων για υπηρεςύα εκεύ όπου 

απαιτεύται πεύρα. Σα πρωτότυπα αποδεικτικϊ, θα παρουςιαςτούν όταν ζητηθούν για ϋλεγχο.  

 

Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει με προςωπικέσ ςυνεντεύξεισ. Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα 

προςφερθεί ελκυςτικό πακέτο απολαβών, αναλόγωσ εμπειρίασ και προςόντων.  

 

Για περαιτϋρω πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

Αναπτυξιακό Εταιρεύα Κοινοτότων Περιοχόσ Σροόδουσ 

Αρχιεπιςκόπου Μακαρύου ΙΙΙ, 62, 2827, Γαλϊτα / Σηλ: 22952043, Υαξ: 22952045 

Email: info@anetroodos.com/ petros.anet@cytanet.com.cy                             
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