ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ.) επιθυμεί να απασχολήσει νέο απόφοιτο
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για πρακτική άσκηση, που να εμπίπτει στο «Έργο Παροχής
Ευκαιριών σε Νέους Αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι
29 ετών, που βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση
της απαιτούμενης από περί τον ΕΤΕΚ Νόμο, Πρακτικής Εξάσκησης». Απαραίτητη η άριστη
γνώση της Ελληνικής γλώσσας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο ασκούμενος θα
αποκτήσει γενικά πείρα της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, της εφαρμογής των Σχεδίων
Ανάπτυξης, καθώς και των διαδικασιών για τη χορήγηση Πολεοδομικών Αδειών κατά
παρέκκλιση. Οι αιτήσεις κατά παρέκκλιση αφορούν μεταξύ άλλων και σύνθετες αναπτύξεις
στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται και η διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για
σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης του ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., καθώς και για σκοπούς διασφάλισης
συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Με βάση τα πιο πάνω, αναμένεται ειδικότερα, ότι ο ασκούμενος Μηχανικός θα εμβαθύνει σε
θέματα:
-

προνοιών / πολιτικών των Σχεδίων Ανάπτυξης (Δήλωση Πολιτικής, Τοπικά Σχέδια και
Σχέδια Περιοχής),

-

απόψεων των διαφόρων εμπλεκομένων Υπηρεσιών με τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή
διαβουλεύεται,

-

διαμόρφωσης / προκαταρκτικών εισηγήσεων προς το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ., αναφορικά με
αιτήσεις για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση, συμπεριλαμβανομένων
όρων και προϋποθέσεων που καθιστούν μια ανάπτυξη εφαρμόσιμη και αποδεκτή, και

-

διαβούλευσης με τους μελετητές των έργων για προσκόμιση συμπληρωματικών
στοιχείων ή / και για προσαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων με τις πολεοδομικές
απαιτήσεις.

Η όλη εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά την πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο Μελέτης
Παρεκκλίσεων, αξιολογείται ως πολύ σημαντική και εξαιρετικά χρήσιμη για τους νεαρούς
Μηχανικούς, η οποία και θα τους διευκολύνει στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις
18/11/2019 και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email: proedros @symepa.gov.cy.
Για πληροφορίες: Γραμματεία ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ αρ. τηλ. 22409830 / 22409831.
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