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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΛ.Ε5) 

 
Ο Δήμος Τσερίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) μόνιμων 
θέσεων Εργάτη γενικών καθηκόντων. 
 
Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα τοποθετηθούν στην αρχική 
βαθμίδα της Κλίμακας Ε5 και ο μικτός μισθός τους θα ανέρχεται στα 
€1167,50 μηνιαίως.  Θα εργαστούν για δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών και 
εφόσον οι υπηρεσίες τους κριθούν ικανοποιητικές θα μονιμοποιηθούν. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο του Δήμου , το οποίο 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν, από την ιστοσελίδα του 
Δήμου www.tseri.org.cy, ή από τα Γραφεία του Δήμου, οδός  Γρηγόρη 
Αυξεντίου Αρ. 38 - 40, 1ος όροφος, Τσέρι, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του 
κοινού (Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 15:00) . 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα 
Γραφεία του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή,  19 Φεβρουαρίου 2021.  
 
Επίσης αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικώς στο Δήμο Τσερίου στη 
διεύθυνση Τ. Θ. 11207, 2495 Τσέρι, Λευκωσία, ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στο info@tseri.org.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22381729. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις η παράδοση της αίτησης πρέπει να γίνει μέχρι την 
Παρασκευή 19/02/2021 μέχρι τις 3:00 μ.μ. και θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
απόδειξη παραλαβής της αίτησης. 
 
Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης: 

1. Οι υποψήφιοι να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή να έχουν άδεια εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

2. Στην περίπτωση Κυπρίων Πολιτών να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 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. 
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Διαδικασία Επιλογής – Προϋποθέσεις Εργοδότησης 
1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα κληθούν 

σε προφορική συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή.   
2. Πριν από την έναρξη εργοδότησης, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν 

θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πιστοποιητικό λευκού 
ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό κατάσταση υγείας, που να 
επιτρέπει την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Πρόσληψη 
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων που θα προσληφθούν θα γίνει 
από την αρμόδια Επιτροπή με βάση τη συνολική εντύπωση -απόδοση 
στην προσωπική συνέντευξη. 
 
Όροι Απασχόλησης 
Ωράριο Απασχόλησης: Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας – 38 ώρες την 
εβδομάδα.  
Καθήκοντα: Καθήκοντα εργάτη γενικών καθηκόντων σε όλες τις 
Υπηρεσίες του Δήμου. 
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. 
Μονιμοποίηση Εργατών: Μετά από δοκιμαστική και ευδόκιμη υπηρεσία 
δώδεκα μηνών . 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 
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