ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
1.
Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον αιτητή/αιτήτρια και να
παραδοθεί στην ΄Ενωση Δήμων Κύπρου. Οι αιτήσεις παραδίδονται στην ΄Ενωση Δήμων
Κύπρου (Οδός Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, ή
αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 22033, 1516
Λευκωσία). Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής
θέσης.
2.
Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων
μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση ή αποστέλλονται με
συστημένη επιστολή, με ένδειξη ταχυδρόμησης πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.
3.
Στην προκειμένη περίπτωση η τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η
12.00μ. ώρα της Παρασκευής, 23 Ιουλίου 2021.
4.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως με τα ακαδημαϊκά και άλλα
συναφή προσόντα και πιστοποιητικά που προνοούνται στην προκήρυξη της θέσης,
περιλαμβανομένου και αποδεικτικού για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
και επίσης βεβαιώσεις για προϋπηρεσία όπου απαιτείται πείρα.
5.

Ουδείς διορίζεται στην ΄Ενωση Δήμων, εκτός αν:α)

Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

β)

Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στην προκήρυξη της θέσης στην
οποία πρόκειται να γίνει διορισμός.

γ)

Είναι καλού χαρακτήρα.

δ)

Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ε)

Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν
από τη Δημοτική ή τη Δημόσια ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή
οποιοδήποτε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

στ)

Πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας
ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του
θώρακα.

ζ)

΄Εχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

6.

H ΄Ενωση θα διοργανώσει για την πλήρωση της θέσης αυτής γραπτή εξέταση και οι
αιτητές θα ενημερωθούν ανάλογα.

7.

Ακολούθως, οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση,
κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη
ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων.

22 Ιουνίου, 2021.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

