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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝOY ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της 
Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 
2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση 
γενικών γραφειακών καθηκόντων (κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στα πλαίσια υλοποίησης έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.   
 
Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 
70(Ι)/2016), εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα 
εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ 
περί Προϋπολογισμού Νόμο.  Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος 
τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.  Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα συγχρηματοδοτηθούν 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης 
τον 12/2026 ή την ολοκλήρωση των αναφερόμενων Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου 
χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση  τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των 
προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο 
ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε κατά την εξάμηνη 
αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κρίθηκε ανεπαρκής, είτε άλλως πως.  

 
Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες έχουν ως εξής: 

 

1. Απαιτούμενα προσόντα: 
 
(α)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 
 
(β)  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

(όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας) 
 
(γ)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 
(δ)  Να έχει επιτύχει: 

(α)  στο 2ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and 
Accounting (VRQ) ή στην ενδιάμεση (intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον 
Υπουργό Οικονομικών  

ή 
(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην 
ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον 
λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία. 

 
(ε) Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting 

(VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ)) ή στην ανώτερη (Ηigher) 
εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση 
που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, θα θεωρείται πλεονέκτημα. 

 
(στ) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, θα θεωρείται πλεονέκτημα. 
 
(Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

 
2. Καθήκοντα και ευθύνες: 

 
(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα σε συνεργασία και συνεννόηση με το Συμβούλιο. 
 
(β) Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί έγγραφα του Συμβουλίου. 
 
(γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 
 
(δ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 

(ε) Οργανώνει και τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο των μητρώων του Συμβουλίου. 
 
(στ) Διαχειρίζεται την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. 
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(ζ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Συμβουλίου. 
(η) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Συμβουλίου.  

(θ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 
 
(ι) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 
(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη κατά 10% και σε αυτήν προστίθεται 

οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. 
 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΣΑΛ www.lsdb.org.cy. 

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του 
αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν 
ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει 
αποκλεισμός από τη διαδικασία.  Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 
υποψηφίων.  Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. 
 

6. Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού και Αξιολόγησης Αιτήσεων  
 

Α/Α Προσόντα / Πείρα Μονάδες Επεξήγηση 

1 Πανεπιστημιακός Δίπλωμα ή Τίτλος 1 Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού 
τίτλου δεν θα λαμβάνεται υπόψη 

2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλος 1 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού 
τίτλου δεν θα λαμβάνεται υπόψη 

3 Higher LCCI 1  

4 Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Word, 
Excel, Internet, Power Point κλπ) 

0.1 -  0.7 0.1 μονάδες για κάθε πιστοποιημένο 
γνωστικό αντικείμενο 

5 Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της 
συγκεκριμένης θέσης 

 

0.1 – 3.6 0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα 
με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια 

 

 

Σημειώσεις: 

1. Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων με 
βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι 
ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου 
Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ. Σε περίπτωση 
που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των 
εμπλεκομένων αν το επιθυμούν. 

2. Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση 
εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική 
γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.  

 

3. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29 Απριλίου 2022. 

 
4. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 

 

5. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άννα Γεωργίου στο τηλέφωνο 
24815222 εσωτ. 114. 

http://www.lsdb.org.cy/

