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            ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
Ωρομίσθιου Εργάτη με καθήκοντα Υδραυλικού. 

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα (Ε2). Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που 
έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται 
κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.   

Με βάση το καθηκοντολόγιο της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως 
εξής: 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

(1) Εκτελεί κάτω από την επίβλεψη ή/και σύμφωνα με οδηγίες των ανωτέρων του, τις πιο κάτω εργασίες με μηχανικά 
ή/και χειρωνακτικά μέσα: 

• Τοποθετεί και επιδιορθώνει σωλήνες και συναφή εξαρτήματα του δικτύου Αποχετεύσεων 
Λυμάτων/Όμβριων, των Αντλιοστασίων και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λάρνακας. 

• Διεξάγει εργασίες συντήρησης Αποχετευτικού Δικτύου, Αντλιοστασίων και μηχανημάτων του Σταθμού 
Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.  

• Τοποθετεί και αφαιρεί αντλίες και συναφή εξαρτήματα και μηχανήματα. 

• Λαμβάνει ενδείξεις από αντλιοστάσια/Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων 

• Εξετάζει θέματα ποιότητας νερού/Λυμάτων. 

• Φροντίζει για την καθαριότητα εγκαταστάσεων, Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, αντλιοστασίων κτλ. 

• Οδηγεί τα οχήματα του Συμβουλίου 

(2) Φροντίζει για τον καθαρισμό, συντήρηση, φύλαξη και ασφάλεια των εργαλείων και λοιπών χρειωδών της εργασίας 
του. 

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 

Σημείωσεις: 

(1) Ο κάτοχος της θέσης μπορεί να κληθεί να εργαστεί πέραν των κανονικών ωρών εργασίας όταν είναι ανάγκη,  να 
εκτελεί τη νενομισμένη υπηρεσία «αναμονής και κλήσης» ή επιφυλακής και να είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα 
καθορισμένα καθήκοντα περιλαμβανομένου και του καθαρισμού αντλιοστασίων και/ή άλλων εγκαταστάσεων κατά 
τα σαββατοκύριακα ή καθημερινές, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών για όλους τους εργάτες. 

(2) Ο διορισμός γίνεται επί δοκιμασία για εξάμηνη χρονική περίοδο. Κατά την εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας οι 
διοριζόμενοι τοποθετούνται στη μισθοδοτική κλίμακα του ανειδίκευτου εργάτη (Ε3).  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(1) Να είναι απόφοιτος Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στον κλάδο της Γενικής 
Μηχανολογίας ή να κατέχει δίπλωμα διετούς μεταλυκειακής φοίτησης Αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής σε  
κλάδο της Μηχανολογίας.. 

(2) Να κατέχει τριετή αποδεδειγμένη πείρα ως Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκατατάσεων Κτηρίων / Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων.  

(3) Να μην πάσχει από κλειστοφοβία και φοβία στο ύψος και να έχει ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας. 

(4) Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(1) Τριετής τουλάχιστον πείρα στην επιδιόρθωση ή συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, πέραν των τριών 
ετών που απαιτείται στο σημείο 2 της Παραγράφου των Απαιτούμενων Προσόντων.  

(2) Κάτοχος Πιστοποιητικού Ψυκτικού Κατηγορίας Ι. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση 
ωρομίσθιου εργάτη (Υδραυλικού): 
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Α/Α Προσόντα/Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις 

1 Δίπλωμα διετούς φοίτησης Ανώτερης Σχολής σε κλάδο 
συναφή με Μηχανολογικές Εγκατάστασεις.  

1 Να υποβληθούν τα σχετικά 
αποδεικτικά 

2 Προηγούμενη πείρα μέχρι τρία (3) χρόνια στην 
επιδιόρθωση ή συντήρηση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, πέραν των τριών ετών που απαιτείται 
στο σημείο 2 της Παραγράφου των Απαιτούμενων 
Προσόντων.   

1-3 1 μονάδα για κάθε δώδεκα 
συμπληρωμένους μήνες με 
ανώτατο όριο τα τρία (3) 
χρόνια. 

3 Κατοχή Πιστοποιητικού Ψυκτικού Κατηγορίας Ι.  1 Να υποβληθούν τα σχετικά 
αποδεικτικά. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο 
έντυπο - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  του Συμβουλίου, που είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας www.lsdb.org.cy και να την υποβάλουν με 
όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα των απολυτηρίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων εργοδότησης, 
αποδεικτικών στοιχείων κλπ.) προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, όχι αργότερα από τις 31 Οκτωβρίου 
2022, με τους πιο κάτω τρόπους: 

• προσκομίζοντας την προσωπικά ή με ταχυμεταφορέα στα Κεντρικά Γραφεία του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λάρνακας στην οδό Ήρας και Φ.Κόντογλου γωνία 6057 Λάρνακα στον 1ο  όροφο, 
υπόψη της κας  Άννας Γεωργίου. 

• Με ταχυδρομείο  στη διεύθυνση Τ.Θ. 40620, 6306, Λάρνακα, Κύπρος. Αιτητές που θα αποστείλουν τις 
αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να 
αναγράφουν τις λέξεις “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ 
ΣΑΛ”.  

• Αποστέλλoντας την αίτηση τους σαρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lsdb.org.cy.  

(2) Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν είναι κατάλληλα 
συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα τα αναγκαία πιστοποιητικά δεν θα εξετάζονται.  

(3) Οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από τον Προσωπικό τους Γιατρό, με το οποίο να 
πιστοποιούνται τα απαιτούμενα στο σημείο (3) των απαιτούμενων προσόντων. 

(4) Οι αιτητές θα πρέπει να ικανοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια και να κατέχουν τα απαιτούμενα για εργοδότηση 
προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Άννα Γεωργίου στο τηλέφωνο 
24815210. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022. 

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