
1 / 5 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, δέχεται αιτήσεις για έξι (6) θέσεις εποχικών, ωρομίσθιων 

«Εργατών Γενικών Καθηκόντων», με περίοδο απασχόλησης τους εννέα (9) μήνες το 

μέγιστο από την ημερομηνία πρόσληψης. Μηνιαίος (ακαθάριστος) μισθός τα €1.252,76 

(Κλίμακα Δ5). Με τη συμπλήρωση της εν λόγω χρονικής περιόδου, η απασχόληση θα 

τερματίζεται χωρίς να παρέχεται άλλη, ειδική ειδοποίηση (βλέπε παράγραφο 

«Τερματισμός / Ολοκλήρωση Απασχόλησης). 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. Να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν άδεια 

εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

2. Στην περίπτωση Κύπριων Πολιτών, αυτοί θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Σε περίπτωση 

νόμιμης απαλλαγής τους, οι λόγοι, να μην τους καθιστούν ανίκανους για την εκτέλεση 

της υπό αναφορά εργασίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε προφορική 

συνέντευξη από την Επιτροπή Εργοδότησης Εργατών του Δήμου. 

2. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, πριν την έναρξη εργοδότησης τους, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να προσκομίσουν πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Ιατρική 

Βεβαίωση η οποία θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν χειρωνακτικές 

εργασίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε διαφορετική περίπτωση η εργοδότηση τους δεν θα 

προχωρήσει. 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ο τερματισμός ή /και η ολοκλήρωση της απασχόλησης, αναμένεται να προκύψει μέσω 

ενός εκ των πιο κάτω, όποιο από τα δυο επέλθει νωρίτερα: 

1. Mε την ολοκλήρωση των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

απασχόλησης,  

είτε 

2. Με την πλήρωση των αντίστοιχων, μόνιμων θέσεων, οι οποίες αναμένεται να 

προκηρυχθούν εντός του 2022.  

 

Τονίζεται ότι οι παρούσες θέσεις, των 6 εποχικών ωρομίσθιων Εργατών γενικών 

Καθηκόντων είναι έναντι μόνιμων θέσεων  και μόλις οι μόνιμες θέσεις προκηρυχθούν 

και πληρωθούν, οι θέσεις της παρούσας προκήρυξης θα καταργηθούν και η 

απασχόληση  των επιτυχόντων της παρούσας προκήρυξης θα τερματιστεί.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων που θα προσληφθούν θα γίνει από την 

Επιτροπή Εργοδότησης Εργατών του Δήμου, με βάση τη συνολική εντύπωση / απόδοση, 

κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ωράριο Απασχόλησης:  

1. Πενθήμερη εργασία πάνω σε εξαήμερη βάση (από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο). 

2. Το ωράριο θα είναι σταθερό και είναι δυνατόν να καλύπτει πρωινή, απογευματινή και 

βραδινή απασχόληση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. 

3. Οι συνολικές ώρες εργασίας θα είναι 38 ώρες τη βδομάδα. 

 

Καθήκοντα – Φύση Εργασίας: 

Γενικά καθήκοντα εργάτη στην Υπηρεσία Καθαριότητας, που περιλαμβάνουν 

περισυλλογή αχρήστων αντικειμένων, καθαριότητα δημόσιων πλατειών, οδοκαθαρισμό, 

αποκομιδή σκυβάλων μέσω σκυβαλοφόρου οχήματος και άλλες χειρωνακτικές εργασίες.  
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Άδεια Ανάπαυσης, Άδεια Ασθενείας και Άλλοι Όροι Απασχόλησης: 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ, 

κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το μόνιμο εργατικό προσωπικό. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις μπορούν να εξασφαλισθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου 

www.agiosathanasios.org.cy και από τα Γραφεία του Δήμου - Τμήμα Γραμματείας (στο 

ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου), Σταυραετού Μαχαιρά 42, 4104 Άγιος Αθανάσιος, 

Λεμεσός. Αυτές θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με 

συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Αγίου Αθανασίου, Σταυραετού Μαχαιρά 42, 

4104 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός», μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 14:00 το 

αργότερο.  

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στον κ. Μαρίνο 

Δημητριάδη, τηλ: 25864128 / 25864145. 

Ημερ. Προκήρυξης:  9/02/2022 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
(ΘΕΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) 

             
 
1. ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ (Κεφαλαία): …………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………...........................……………………………………………………….…………………….…… 

……………….......................…………………….…………………Τ.Τ: ……….....….….… Τηλ: ………………...………………… 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: …………………………………………………… ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………………  

ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ……........…………………………………………………………………………………………………....……  

ΕΙΣΤΕ ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ; (ΝΑΙ / ΟΧΙ):………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΑΝ ΟΧΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: (ΝΑΙ / ΟΧΙ): ………………………………………………………….. 

             

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 

Α) Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά από ………………………., μέχρι …………………….. Βαθμός: …………………….. 

Β) Σε περίπτωση απαλλαγής ή μη κανονικής αποστράτευσης, εξηγήστε: 

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

             

3. Α) Έχετε καταδικαστεί ποτέ από ποινικό ή στρατιωτικό δικαστήριο; (ΝΑΙ ΌΧΙ) ……………………………..  

Β) Σας έχει επιβληθεί οποιαδήποτε τιμωρία για πειθαρχικό αδίκημα; (ΝΑΙ ΌΧΙ) ……………………………… 

Εάν ναι δηλώστε το είδος του αδικήματος, την ημερομηνία καταδίκης και την ποινή που σας επιβλήθηκε:  

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

             

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

    

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 

    

    

    

    

             

5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Α) Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομισθούν αντίγραφα: 1) του πιστοποιητικού γέννησης ή 
της ταυτότητας σας, 2) του απολυτήριου στρατού για τις περιπτώσεις που αυτό ισχύει και 3) 
αντίγραφο των σχετικών με την εκπαίδευση τίτλων (για παράδειγμα αντίγραφο απολυτήριου 
σχολείου κλπ). 
Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 
             

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθείς και 
ακριβείς. Σε περίπτωση που μου προσφερθεί θέση στο Δήμο Αγίου Αθανασίου, δηλώνω ότι 
αποδέχομαι το σύνολο των όρων της σχετικής με τη θέση προκήρυξης και ότι αποδέχομαι τους 
Κανόνες και Κανονισμούς του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ:………………………………………………………………………….      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………..…… 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο υποφαινόμενος ……………………………….…….…………… με Α.Δ.Τ. ………………………… παρέχω στο Δήμο 
Αγίου Αθανασίου τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση μου να τηρεί σε ηλεκτρονική ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή και να επεξεργάζεται τα παρεχόμενα με την αίτησή μου  δεδομένα στο 
πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  για την Προστασία Δεδομένων  και  του Νόμου 
125(Ι)/2018, περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, ως αυτός 
τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής πρόσληψης στη θέση 
εποχικού ωρομίσθιου εργάτη γενικών καθηκόντων.  
Σε περίπτωση που η αίτηση μου δεν γίνει αποδεκτή, ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, θα διαγράψει τα 
παρεχόμενα με την αίτησή μου στοιχεία εντός τεσσάρων μηνών, από την  ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής μου  και δεν θα τύχουν οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.  
Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι σε περίπτωση μη συγκατάθεσης μου για την επεξεργασία των 
δεδομένων μου, η αίτησή μου δεν θα τυχει αξιολόγησης για τη πλήρωση της θέσης.  
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και για την 
άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα του 
Δήμου στη διεύθυνση: https://www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:……………………….…     Ημερομηνία:……………………… 

https://www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy

