
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης ή Αξιοποίησης Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων Λεμεσού δέχεται 

αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού (Μηχανοδηγοί για την 

υπηρεσία των Πράσινων Σημείων) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης  

2. Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Φορτηγών 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών συναφή με τη θέση εργασίας 

4. Καλή γνώση Ελληνικής Γλώσσας 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Μισθοδοτική κλίμακα :Ε7 
Εργασία : Πενθήμερη σε εξαήμερη βάση Δευτέρα – Σάββατο 
Διάρκεια Εργοδότησης: Μέγιστο χρονικό διάστημα 11 μηνών από την ημέρα πρόσληψης 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Σημειώσεις:  

Ο αιτητής/τρια θα πρέπει να είναι: 

1. Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρονών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 

Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. 

3. Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα 

4. Δεν έχει απολυθεί ή δεν  έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια 
υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

5. Πιστοποιείται από Ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι΄ αυτή τη θέση, 
ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση θώρακος 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Καθήκοντα: Οι οδηγοί θα μεταφέρουν απόβλητα εντός και εκτός των Πράσινων Σημείων με τα 

παρακάτω οχήματα ή οποιοδήποτε άλλο όχημα της υπηρεσίας των Πράσινων Σημείων: 

 Όχημα με κιβωτάμαξα και γερανό (Κινητό Πράσινο Σημείο - τύπου ΜΑΝ) 

 Οχήματα Μακρινών Διαδρομών (ΟΜΑ) με ρυμουλκούμενο τρέιλερ (τύπου IVECO HOOK 

LOADER) και SKIP TRAILER 

1. Θα είναι υπεύθυνοι για το φόρτωμα των αποβλήτων και την μεταφορά τους σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από το Συμβούλιο. 

2. Φόρτωμα των αποβλήτων με τη χρήση της αρπάγης 

3. Θα τηρεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια χρησιμοποιώντας το Κινητό Πράσινο μετά από οδηγίες 

του Συμβουλίου 



 
4. Φόρτωση των κάδων, εμπορευματοκιβωτίων ή και άλλων μέσων αποθήκευσης των 

αποβλήτων/υλικών σε οχήματα μεταφοράς  

5. Τήρηση Αρχείου Αποβλήτων 

6. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού 

7. Τη συνεχή επίβλεψη/παρακολούθηση των Πράσινων Σημείων. 

8. Την αντιμετώπιση περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός των Πράσινων Σημείων 

9. Αντιμετώπιση παραπόνων, σχόλιων και εισηγήσεων του κοινού. 

10. Μεριμνούν για την καθημερινή καθαριότητα των εντός και εκτός των Πράσινων Σημείων 

11. Συμβουλεύουν και ενημερώνουν το κοινό επι τόπου για την διαδικασία τοποθέτησης των 

αποβλήτων εντός των σκίπ 

12. Τήρηση Χρονολογικού Μητρώου  

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης θα ζητηθούν με επιστολή από τους υποψήφιους 

που θα κριθούν κατ’ αρχήν επιτυχόντες όπως προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, 

Πιστοποιητικό Υγείας (περιλαμβανομένης ακτινογραφίας θώρακος) από Ιατρικό Λειτουργό και /ή 

οιονδήποτε άλλο πιστοποιητικό κριθεί απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε ειδικό έντυπο και θα τοποθετούνται  στο ΚΙΒΩΤΙΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του Δήμου Μέσα Γειτονιάς στο Δημοτικό Μέγαρο ή να αποστέλλονται  στο Δήμο Μέσα 

Γειτονιάς στην διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 14, 4002-Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός μέσω ταχυδρομείου με 

συστημένη επιστολή μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25760111 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης  από τα γραφεία του 

Συμβουλίου Δήμου Μέσα Γειτονιάς  ή από τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.oeda-

lemesou.com/el/anakoinoseis 
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