
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΦΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Τν Σπκβνύιηνλ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε (6) έμη  
ζέζεσλ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ.  
 

Απαιηούμενα Προζόνηα: 

1. Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο Σρνιήο Μέζεο Εθπαίδεπζεο. 

 

Μιζθοδοηική Κλίμακα 2 (Μηθηόο Μεληαίνο Μηζζόο €1228,49) 
 

Σημειώζεις : 
 

1. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα: 
 

α. Είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

β. Σπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξόλσλ, θαη, λννπκέλνπ όηη πξόθεηηαη 
γηα πνιίηε ηεο Δεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 
ή έρεη απαιιαγεί λόκηκα από απηέο. 

 

δ. Μελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο 
ή εζηθή αηζρξόηεηα.   

  
ε. Δελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζόλ από 

ηε δεκόζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκό δεκνζίνπ δηθαίνπ 
ηεο Δεκνθξαηίαο ή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο 
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ζη.  Πηζηνπνηείηαη από ηαηξηθό ιεηηνπξγό σο θαηάιιεινο από πιεπξάο πγείαο γη’ 
απηή ηε ζέζε, ύζηεξα από ηαηξηθή εμέηαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη 
αθηηλνγξάθεζε ηνπ ζώξαθα. 

 

Τα θαζήθνληα ησλ Εξγαηώλ πεξηιακβάλνπλ ηε δηάλνημε απιαθηώλ κε ρεηξσλαθηηθά κέζα 
ζε ηνκείο απνθαηάζηαζεο αζθάιηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δηαξξνώλ δηθηύνπ 
απνρέηεπζεο, δηάλνημε θαη θαζαξηζκόο θξεαηίσλ, ζε επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κεηά ηε 
δηάλνημε θξεαηίσλ ζε πεξίπησζε ξύζεηο ιπκάησλ, ζε θνξηνεθθνξηώζεηο βαξέσλ πιηθώλ 
θιπ.   Επίζεο, νη Εξγάηεο αλαγθάδνληαη λα απαζρνινύληαη ζε ζπλζήθεο ςύρνπο ή 
θαύζσλα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ζε βάξδηεο όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 
 

Γηα ηηο πην πάλσ ζέζεηο επί πιένλ ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ παξαρσξνύληαη νη νπνηεζδήπνηε 
ζρεηηθέο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο  από ηελ Κπβέξλεζε (απηόκαηε ηηκαξηζκηθή 
αλαπξνζαξκνγή). 

Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε εηδηθό έληππν θαη λα παξαδνζνύλ ζηε Γξακκαηεία 
ηνπ Σπκβνπιίνπ έλαληη απόδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινύλ ζην Σπκβνύιηνλ 
Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Τ.Θ. 21835, 1513 Λεπθσζία, κέζσ ηαρπδξνκείνπ κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή κε ηελ έλδεημε "Αίηεζε γηα ηε ζέζε Εξγάηε ζην Σπκβνύιηνλ 
Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο" ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 3.00κ.κ. ηεο Τεηάρηης 18 Μαρηίοσ 
2020. 
 

Οη αηηήζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη κε αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ 
βεβαηώζεσλ όπνπ απαηηείηαη (ηα πξσηόηππα ζα παξνπζηαζηνύλ όηαλ δεηεζνύλ γηα 
έιεγρν), ε δε κε πξνζθόκηζή ηνπο ζα ζπλεπάγεηαη απηόκαηα κε ηελ απόξξηςε ηνπ 
ππνςεθίνπ. 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ην εηδηθό έληππν αίηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο από ηα γξαθεία ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο, Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ 9, 1010 Λεπθσζία ή από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ 
Λεπθσζίαο www.sbn.org.cy. 
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