
                                                                                                                                                           

Κιθαιρώνος 23, 6052 Λάρνακα, Κύπρος 

Τηλ.: 24650525, Φαξ: 24624659, E-mail: esselarnacas@cytanet.com.cy 
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Σ.Ε.) 

ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
 

Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λάρνακας προκηρύσσει μια θέση ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ για 
την εφαρμογή του προγράμματος Παροχής «Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή», με βάση τον Περί 
Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμο του 1996 Ν. 46(1)/96. 
 
Καθήκοντα και Ευθύνες Επιτηρητών: 

• Εισάγει / τοποθετεί τον κηδεμονευόμενο στο χώρο εφαρμογής της κοινοτικής εργασίας. 

• Κατευθύνει, στηρίζει και εντάσσει τον κηδεμονευόμενο στο χώρο εκτέλεσης της κοινοτικής 
εργασίας. 

• Συνεργάζεται με τον Κηδεμονικό Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφορικά 
με τον κηδεμονευόμενο. 

• Παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση προόδου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για 
κάθε κηδεμονευόμενο προς τον Κηδεμονικό Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. 

• Συμμετέχει στις δραστηριότητες του ΕΣΣΕ Λάρνακας όπου είναι αναγκαίο. 
 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
 

• Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική, 
Εγκληματολογία.  

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία, ικανότητα δημιουργίας 
εποικοδομητικών σχέσεων. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής. 

• Δίπλωμα Οδηγού. 

• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει πλεονέκτημα. 
 

Ωράρια Εργασίας: Οι επιτηρητές θα εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος εργασίας 
των κηδεμονευόμενων (πρωινά, απογεύματα ή και Σάββατα), όχι όμως πέραν των 38 ωρών την 
εβδομάδα. 
 

Απολαβές: €1216.95 ευρώ μικτά.  

Οδοιπορικά: Καταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών.  
 

Αιτήσεις: Η Αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) www.volunteerism-cc.org.cy (Αρχική σελίδα / Τελευταία Νέα / Δελτία Τύπου). Η 
Αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στην εξωτερική του πλευρά του οποίου να 
αναγράφεται: Αίτηση για τη θέση ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ Κοινοτικής Εργασίας Χωρίς Αμοιβή, μαζί με πιστά 
αντίγραφα των πιστοποιητικών των προσόντων των υποψηφίων, πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού 
Μητρώου και πιστοποιητικό «Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας   
(Νόμος 91 (Ι) του 2014) Αρθρο 22(6)», στα γραφεία του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λάρνακας (Κιθαιρώνος 23, 6052 Λάρνακα). 
 
Συνεντεύξεις: Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.  
 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  μέχρι την Τετάρτη  15 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12:30.                                                                                                                                    
                                                                                                                                                           

                                                      

http://www.volunteerism-cc.org.cy/



