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ΣΜ/ΕΧ 

 

Αρ. Φακ. 15.16.1 

Ανακοίνωση κενών θέσεων στο Δήμου Τσερίου 

Τεχνικού Μηχανικού και Υγειονομικού Επιθεωρητή 

 

 Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού (Κλίμακα Α5 (2η 

βαθμίδα) Α7-Α8(1)) και μια (1) μόνιμη θέση Υγειονομικού Επιθεωρητή (Κλίμακα Α5 (2η 

βαθμίδα) Α7-Α8(1)). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. 

 

Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν 

εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το 

ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν 

σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Τσερίου. 

 

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Δήμο 

Τσερίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με 

συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Γρηγόρη Αυξεντίου 38, 1ος όροφος, 2480 Τσέρι, το 

αργότερο μέχρι 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 1 μ.μ. 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των 

ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στο σχέδιο 

υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να 

παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το 

σχέδιο υπηρεσίας της θέσης στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, 

καθήκοντα και ευθύνες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Τσερίου www.tseri.org.cy. 

Ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, 

η κατοχή των γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους 

υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως.   

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΑ ΘΑ 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22381744. 

http://www.tseri.org.cy/

