
 
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ 

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 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

    



 
ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΤΛΟΣ 

    

 

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 

λυκείου). 

Β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΨΩΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 

ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΕΣ 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 Ύψωνα, δηλώνω ότι αποδέχομαι το 

σύνολο των όρων της σχετικής με τη θέση προκήρυξης και ότι αποδέχομαι τους Κανόνες και 

Κανονισμούς του Δήμου Ύψωνα. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εγώ ο υποφαινόμενος …………………..……………………………….…….………………………. 

με Α.Δ.Τ. ………………………… παρέχω στο Δήμο Ύψωνα τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συγκατάθεση μου να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και να επεξεργάζεται τα 

παρεχόμενα με την αίτησή μου  δεδομένα στα πλαίσια 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 Ύψωνα, 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 τυγχάνει 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.ipsonas.org.cy/privacy-policy 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:……………………….…   Ημερομηνία:……………………… 

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

