
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     

 
Καταρτισμός Καταλόγου Προσοντούχων Πολιτικών Μηχανικών 

 (άρθρο 61 του Περί Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων Νόμου  του 2010 και οι περί Ενιαίας 
∆ιαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμούς (Κ∆Π 

64/2015) του  2015 

___________________ 

1. O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες 
του σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Περί Ενιαίας ∆ιαχείρισης Υδάτων (79(I)/2010) Νόμου  
και την Κ.∆.Π. 64/2015 (Ασφάλεια Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) ανακοινώνει την 
έναρξη υποβολής αιτήσεων για να καταρτίσει Κατάλογο Προσοντούχων Πολιτικών 
Μηχανικών για μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες - 

 
(1)  Κατηγορία 1: Επιβλέποντες Μηχανικοί - Απαιτούμενα Προσόντα 
 

(α) Είναι μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας,  
 
(β)  ∆ιαθέτει πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,   
 
(γ)  ∆ιαθέτει επταετή πιστοποιημένη πείρα σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα: μελέτη, 

κατασκευή, επίβλεψη, και / ή παρακολούθηση ασφάλειας μεγάλων υπερυψωμένων 
ταμιευτήρων,  

 
  ή  
 
  πενταετή πιστοποιημένη πείρα σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα: μελέτη, 

κατασκευή, επίβλεψη, και / ή παρακολούθηση ασφάλειας μεγάλων υπερυψωμένων 
ταμιευτήρων και μεταπτυχιακό δίπλωμα, ελάχιστου επιπέδου Master, το οποίο 
αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό 
με εδαφομηχανική, γεωτεχνική ή μηχανική των φραγμάτων. 

 
(δ)  είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

ως Πολιτικός Μηχανικός 
 

  
(2) Κατηγορία 2: Μηχανικοί Κατασκευής - Απαιτούμενα Προσόντα 
 

(α)  διαθέτει πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, 
 
(β) έχει δεκαετή πιστοποιημένη πείρα σε ένα τουλάχιστο, από τα ακόλουθα:  

μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, και/ή παρακολούθηση ασφάλειας μεγάλων 
υπερυψωμένων ταμιευτήρων,  
 
ή 

 
    έχει επταετή πιστοποιημένη πείρα σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα: μελέτη, 

κατασκευή, επίβλεψη, και/ή παρακολούθηση ασφάλειας μεγάλων υπερυψωμένων 
ταμιευτήρων και μεταπτυχιακό δίπλωμα, ελάχιστου επιπέδου Master, το οποίο 
αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό 
με εδαφομηχανική, γεωτεχνική ή μηχανική των φραγμάτων. 

 



 

 

(γ) έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κατασκευή ή στη λεπτομερή  τεχνοοικονομική 
και/ ή τελική μελέτη τριών τουλάχιστον μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει ύψος πέραν των 30 μέτρων, και 

 
(δ) έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο άρθρα σχετικά με την ασφάλεια μεγάλων 

υπερυψωμένων ταμιευτήρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή στο Κογκρέσο της 
∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, 
στα οποία είναι ο κύριος συγγραφέας.  

 
[Σημείωση -  Η πιο πάνω υποπαράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
υδατοδεξαμενών, οι οποίες εμπίπτουν στους μεγάλους υπερυψωμένους ταμιευτήρες 
σύμφωνα με το άρθρο 56(1) του Νόμου και είναι χωρητικότητας μικρότερης από εκατό 
χιλιάδες κυβικά μέτρα (100.000m3)] 

 
(ε)  είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

ως Πολιτικός Μηχανικός 
 

(3)  Κατηγορία 3: Επιθεωρούντες Μηχανικοί – ∆ιαιτητές (Απαιτούμενα Προσόντα) 
 

(α) έχει  εικοσαετή τουλάχιστον πείρα και ουσιαστικό ρόλο στη μελέτη και κατασκευή 
τουλάχιστον πέντε μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων, εκ των οποίων τουλάχιστον ο 
ένας έχει ύψος πέραν των 50 μέτρων,  

 
(β) έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον τρία άρθρα σχετικά με την ασφάλεια μεγάλων 

υπερυψωμένων ταμιευτήρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή στο Κογκρέσο της 
∆ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων ή στα πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων 
στα οποία είναι ο κύριος συγγραφέας, και 

 
(γ)  είναι εγνωσμένου κύρους και τυγχάνει αναγνώρισης σε θέματα φραγμάτων. 

 
(δ) είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ως 

Πολιτικός Μηχανικός 
 
 
2. Μετά την έγκριση της αίτησης τους, προκειμένου να εγγραφούν στον κατάλογο, οι αιτητές  

θα πρέπει να  καταβάλουν τέλος ύψους €100 (εκατό ευρώ). 
 
3. Πριν την ανάθεση των καθηκόντων της κατηγορίας στην οποία θα εγγραφεί ο αιτητής  θα 

πρέπει να προσκομίζει στο ∆ιευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ασφάλεια 
Επαγγελματικής Ευθύνης.  

 
4. Η εγγραφή σε οποιοδήποτε κατάλογο διαρκεί για περίοδο πέντε ετών, με δικαίωμα 

επανεγγραφής για περαιτέρω πενταετία. Οποιαδήποτε εγγραφή σε κατάλογο τερματίζεται 
με την κατάργηση ή την τροποποίηση του καταλόγου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 61(4), 61(5) και 61(6) του Νόμου. 

  
5. Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταφεύγουν στα επίσημα κείμενα των Περί Ενιαίας 
∆ιαχείρισης Υδάτων Νόμου του  2010 όπως τροποποιήθηκε και  περί των περί Ενιαίας 
∆ιαχείρισης Υδάτων (Ασφάλεια Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) Κανονισμούς (Κ∆Π 
64/2015) που είναι αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 
www.moa.gov.cy/wdd. 

 
 
6. Υποβολή Αιτήσεων - Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο, στον 

∆ιευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης το 
οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μαζί όλα τα 



 

 

σχετικά πιστοποιητικά. Η παρούσα προκήρυξη θα παραμένει ανοικτή και αιτήσεις μ πορούν 
να γίνονται δεκτές συνεχώς. 

  
7. Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Λειτουργό 

του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Στέλλα Πατσάλη, ΕΜ στο τηλέφωνο 22609319 ή στην 
ηλ. διεύθυνση spatsali@wdd.moa.gov.cy.   

 
 

     
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

    
 
 
 
 

  
 
 
 




