ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).
Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης:
1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους-μέλους της
Ευρωπαἲκής Ένωσης.
2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής τους οι λόγοι της να μην
τους καθιστούν ανίκανους για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας (μαζί με την
Αίτηση να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά/έγγραφα).
3. Να μην έχουν καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο για αδίκημα το οποίο ενέχει
έλλειψη τιμιότητας, ή ηθικής αισχρότητας, να μην έχουν απολυθεί ή τερματιστεί
οι υπηρεσίες τους από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε οργανισμό του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
4. Να έχουν γνώση ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία υποβάλλεται η Αίτηση.
5. Να έχουν βεβαίωση εργασίας από προηγούμενους εργοδότες σε περίπτωση που
έχουν εργαστεί στο παρελθόν.
Διαδικασία Επιλογής – Προϋποθέσεις Εργοδότησης
1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα κληθούν σε
προφορική συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή καθώς και σε πρακτική
εξάσκηση για αξιολόγηση της ικανότητας εκπλήρωσης των σχετικών καθηκόντων,
σε ημερομηνία και ώρα η οποία θα γνωστοποιηθεί.
2. Πριν από την έναρξη εργοδότησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν θα πρέπει
υποχρεωτικά να προσκομίσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου καθώς
και πιστοποιητικό ότι είναι σωματικά κατάλληλοι για την εν λόγω θέση ύστερα
από ιατρική εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει και ακτινογράφηση θώρακα.
3. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων που θα προσληφθούν θα γίνει από την
αρμόδια Επιτροπή με βάση τη συνολική εντύπωση - απόδοση στην προσωπική
συνέντευξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρακτικής εξάσκησης.

ΌΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Ωράριο Απασχόλησης: Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας – 38 ώρες την εβδομάδα.
Πενθήμερη εργασία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη εργασία από Δευτέρα-Παρασκευή,
αλλά αριθμός εργατών δυνατόν να εργάζεται και κατά το Σάββατο. Στους εργάτες
αυτούς θα παρέχεται ως ελεύθερος χρόνος άλλη μέρα (π.χ. Δευτέρα).
Η εργασία αποκομιδής σκυβάλων διενεργείται κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι το ωράριο δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον Δήμο και η
εργασία αυτή να διεξάγεται εξ ολοκλήρου κατά τις ώρες της ημέρας, ή, μέρος αυτής
κατά τις νυχτερινές ώρες και μέρος κατά τις ώρες της ημέρας.
Το ωράριο των εργατών οι οποίοι εργάζονται κατά την διάρκεια της νύκτας
προνοείται από τον Νόμο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Ν.63(Ι)/2002 θα
μειώνεται κατά ποσοστό 20% για όσες ώρες εμπίπτουν στο νυκτερινό ωράριο.

2. Καθήκοντα (ανάλογα με την αίτηση) :
Καθήκοντα εργάτη γενικών καθηκόντων: σε όλες τις υπηρεσίες/συνεργεία του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Συλλογής Σκυβάλων, ως αντικαταστατών,
όταν και όποτε παρουσιάζεται ανάγκη.
Καθήκοντα εργάτη Συνεργείου Συλλογής Σκυβάλων: στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και
Καθαριότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εργασία στη συλλογή
απορριμμάτων, ο εργάτης θα απασχολείται σε άλλες εργασίες του Τμήματος Δημόσιας
Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου.
3. Άδεια Ανάπαυσης, Άδεια Ασθένειας 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.
4. Μονιμοποίηση Εργατών: Μετά από δοκιμαστική και ευδόκιμη υπηρεσία δώδεκα
μηνών.
Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου της Αίτησης θα βαρύνει αποκλειστικά
τον υποψήφιο. Ανυπόγραφες ή ελλιπείς Αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των δικαιολογητικών / πιστοποιητικών /
βεβαιώσεων κατά περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια
ή οι ιδιότητες οι αιτητές δηλώνουν με την Αίτησή τους.
Οι αιτητές θα πρέπει επιπλέον, να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της
Aίτησης τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για
σκοπούς εξέτασης της αίτησης τους.
Ο Δήμος Λατσιών δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των
αιτητών για σκοπούς εξέτασης της Αίτησης και ότι επεξεργάζεται τις Αιτήσεις με
απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ΓΚΠΔ 2016/679
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