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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την εργοδότηση τριών (3) προσώπων στο εργατικό προσωπικό του 
Συμβουλίου.  O ακαθάριστος μηνιαίος μισθός θα ανέρχεται στα €1.457 περίπου. 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια για πρόσληψη είναι τα ακόλουθα: 
 
(α)  Να διαθέτει καλή υγεία, αρτιμέλεια και ικανότητα εκτέλεσης σκληρής χειρωνακτικής εργασίας, σε 

συνθήκες που επικρατούν σε ένα αποχετευτικό σύστημα (καθάρισμα σχαρών, φόρτωμα και 
απομάκρυνση σχαρισμάτων και άλλων υλικών, διάλυση νιτρικού ασβεστίου κ.α.), καθώς επίσης 
και ικανοποιητικές γνώσεις σε μια από τις ειδικότητες/κλάδους που αναφέρονται στην 
παράγραφο (β) πιο κάτω:    

 
(β)  Να είναι απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής με απολυτήριο τεχνικής κατάρτισης ή Μέσης Εκπαίδευσης 
       με μεταλυκειακή κατάρτιση σε κλάδους όπως: 
 

i) Εφαρμοστής μηχανουργός ή τορναδόρος  
ii) Ελασματουργός-Συγκολλητής 
iii) Θερμικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 
(γ)   Να μην πάσχει από κλειστοφοβία και φοβία στο ύψος, να έχει καλή όραση, καλή όσφρηση και 
       ακοή και να μην έχει αχρωματοψία, και να δύναται να εργάζεται σε έγκλειστους χώρους όπως  
       φρεάτια και αντλιοστάσια. 

 
(δ)  Να εφαρμόζει τους Κανονισμούς και να ακολουθεί τις οδηγίες των ανωτέρων του, να μπορεί 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/και καθημερινές εκτός ωρών εργασίας, όπως 
προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών για τους εργάτες. 

 
(ε)   Να είναι κάτοχoς άδειας αυτοκίνητου τύπου «Δ»  

 
(στ) Να μπορεί να επικοινωνεί άνετα στην Ελληνική γλώσσα και να έχει στοιχειώδεις γνώσεις της  
       Αγγλικής Γλώσσας. 

 
(ζ) Να κατέχει αποδεδειγμένη πείρα η οποία, μπορεί κατά την κρίση του Συμβουλίου να ζητηθεί 

όπως τεκμηριωθεί με την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης, προς πλήρη ικανοποίηση της 
Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών,  με την οποία να  πιστοποιείται ότι έχει εργαστεί τα τελευταία 
χρόνια για διάστημα τουλάχιστον τριών χρόνων στο  επάγγελμα που έχει ειδικευτεί. 

 
(η)  Πρόσθετο προσόν το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα: 

 
(α) Προηγούμενη πείρα στην επιδιόρθωση και συντήρηση αντλιών ή σε άλλους τομείς που 
να έχουν σχέση με αποχετευτικά συστήματα.   
(β) Κατοχή άδειας τύπου «C» ή «C1» ή αντίστοιχη.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη χειρογράφως 
και ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία 
πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 22 Ιουλίου 2022, μέχρι 
τις 14.00 μεσημέρι.   Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 
  
Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή 
άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ 
ΣΑΛΑ”.  Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα του 
απολυτηρίου, πιστοποιητικών/διπλωμάτων, αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ. που κατέχουν.  Αιτήσεις 
που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται. 
 
Οι αιτητές θα πρέπει να ικανοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια, ή να κατέχουν τα απαιτούμενα για 
εργοδότηση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  Για 
έντυπα αιτήσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαδικασίες 
εξέτασης των υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα γραφεία του Συμβουλίου στην πιο 
πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881705 κατά τις εργάσιμες ώρες. 
 
Oι αιτητές που πληρούν τα καθοριζόμενα κριτήρια θα υποβληθούν σε εξέταση ικανότητας και 
καταλληλότητας με τη βοήθεια εξειδικευμένου οργανισμού, υπό το συντονισμό και εποπτεία 
Υπηρεσιακής Επιτροπής, και ακολούθως όσοι περάσουν την εξέταση ικανότητας και 
καταλληλότητας, θα τύχουν ιατρικής εξέτασης από το Γιατρό Εργασίας του Συμβουλίου για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα αναγκαία σωματικά προσόντα και υγεία για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούνται. 
 
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 μεσημέρι (τελευταία 
ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).  Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που 
δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά. 
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