
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ)  

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ 

Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον αιτητή 

             

1. ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………………………….. 
 (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………… Τ.Κ …………………………………….ΤΗΛ…………………………………………… 

 ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………………………………………………………………………………………. 

ΑΡ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ …………………………………………………………………. 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………………………ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………………… 

             
             

2. Άγαμος/Έγγαμος/Χήρος/Χήρα ……………………………………………………………………. 

Αριθμός παιδιών………….……  

    

             

3. Να δηλωθούν τα στοιχεία φοίτησης 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ) ΜΕΧΡΙ (ΕΤΟΣ) 

   

   

   

             

4. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά από …………….. μέχρι ………………… βαθμός…………… 

 
5.  Έχετε καταδικαστεί ποτέ από ποινικό ή στρατιωτικό δικαστήριο   ΝΑΙ     ΟΧΙ 
 Σας έχει επιβληθεί οποιαδήποτε τιμωρία για πειθαρχικό αδίκημα         ΝΑΙ        ΟΧΙ 

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

             



 
6. Επάγγελμα ή επαγγέλματα με τα οποία έχετε ασχοληθεί μέχρι σήμερα 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Λόγοι αποχώρησης από την εργασία σας ………..………………………………………………………….. 

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

Κατέχω τα πιο κάτω πρόσθετα προσόντα/Ειδικότητα  
 

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

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

 
Δεν υποφέρω από οποιανδήποτε ασθένεια   
 
Υποφέρω από την πιο κάτω πάθηση: 
 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ - ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, ότι τα 
στοιχεία και τα επισυναπτόμενα που έδωσα είναι ακριβή και αληθή, και ότι το έντυπο συμπληρώθηκε 
από εμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου ή την άμεση ανάκληση τυχόν διορισμού μου. 

Εξουσιοδοτώ το Δήμο Τσερίου όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο για σκοπούς 

πρόσληψης στη συγκεκριμένη θέση. 

 

       ……………………………….

 ……..…/……..…/……..… 

       Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας

 Ημερομηνία 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

Απόκομμα απόδειξης (Να συμπληρωθεί από τον αιτητή/την αιτήτρια ή από αντιπρόσωπο 

του/της). 

Ονοματεπώνυμο:   

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

Θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση:   

…………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης ……../……../…….Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  …………… 

 

 

Ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ……../……../…….. 

 

Σφραγίδα και υπογραφή παραλήπτη ………………………………………… 

 


