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Αρ Φακ:   06.31.01 
   
10 Μαΐου 2021 
 
Κυρίους 
 
Γιώργο Χρυσάνθου, Αντιδήμαρχο 
 
Χριστάκη Πασχάλη  Μάρκο Κληρίδη 
Μάριο Χαννίδη  Ανδρέα Μαϊμάρη 
Θωμά Βασιλείου  Αναστάσιο Κακουλλή 
Μάκη Συμεού  Φρόσω Γεωργιάδου   Μέλη 
Χρύσω Πολυκάρπου Μάριο Χατζηβασιλείου  Δημοτικού  
Κώστα Κούκο  Λένια Κυριακίδου   Συμβουλίου 
Σάββα Κωνσταντινίδη Γιάννη Κληρίδη 
Αντώνη Κουντούρη  Μάριο Ανδρέου 
Σταύρο Σταυρινίδη  Ευαγγελία Σιζόπουλου 
Στέλιο Γεωργίου  Γιώργο Χατζηιωάννου Σίφου 
Μιχάλη Ιερείδη  Πανίκο Μανώλη 
Ανδρέα Παπανδρέου Κώστα Σωφρονίου 
Στέλλα Σουρμελή   
 
   
Κύριοι 
 
Προσκαλείστε στην 666η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 
και ώρα 6.00μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία 
θα πραγματοποιηθεί η προφορική εξέταση για την πλήρωση μίας (1) θέσης του 
Υγειονομικού Λειτουργού. 
 
Η προσέλευση των υποψηφίων αρχίζει από τις 6.30μμ. 
 
Σημειώνεται ότι, η είσοδος στην αίθουσα δεν θα επιτρέπεται  μετά την έναρξη των 
συνεντεύξεων, επιβάλλεται όμως η προσέλευση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  
τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα, για κατάλληλη προετοιμασία. 
 
Περαιτέρω πληροφορείστε ότι, μετά την ολοκλήρωση των προφορικών εξετάσεων,  θα 
πρέπει να παραμείνετε στην αίθουσα συνεδριάσεων μέχρι την ετοιμασία του πίνακα με 
την τελική κατάταξη των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης, που θα ετοιμαστεί από 
την Υπηρεσία του Δήμου. 
 
Στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το διορισμό στην υπό 
αναφορά θέση του/της υποψήφιου/ας που θα επιλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Για τη διεξαγωγή της εν λόγω συνεδρίας έχει εξασφαλιστεί σχετική έγκριση από το 
Υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες ως το 
ηλεκτρονικό μήνυμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α». 
 
Συνημμένα σας αποστέλλονται: 
 
α)   αντίγραφο των σχετικών πρακτικών των συνεδρίων του Δημοτικού Συμβουλίου 

ημερ.  28/11/2017 ως Παράρτημα «Β»  
 
β)  αντίγραφο της προκήρυξης της θέσης ως Παράρτημα «Γ»  
 
γ) κατάσταση με τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν κληθεί σε προφορική εξέταση 

ως Παράρτημα «Δ» και 
 
δ)  ο πίνακας αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης κατά σειρά επιτυχίας όλων των 

υποψηφίων που συμμετείχαν στην γραπτή εξέταση ως Παράρτημα «Ε» 
 
Σημειώνεται ότι σχετική πληροφόρηση σε ότι αφορά την προφορική εξέταση, τα 
ακαδημαϊκά προσόντα και την πείρα των υποψηφίων θα δοθεί στα μέλη κατά την ημέρα 
της συνεδρίας και πριν την έναρξη των συνεντεύξεων. 
 
Για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τη 
συμμετοχή σας στην εν λόγω συνεδρία το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2/6/2021 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@strovolos.org.cy ή τηλεφωνικώς στο 22470303.  
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
Δήμαρχος 
 
Συνημμένα 
 
 
Κοιν: Δημοτικό Γραμματέα 
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