
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ 

  

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ Ή ΠΡΟΑΓΩΓΗ Δ ΘΔΔΙ ΠΡΩΣΟΤ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 

Ή ΠΡΩΣΟΤ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ  

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ 

(Να ζπκπιεξσζεί από ηνλ Αηηεηή/Αηηήηξηα ηδηόρεηξα) 

 

1.   
 

Θέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε  
(Θα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε ζέζε γηα 

ηελ νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε)  

 

 

…………………………….………………..…………… 

 

………………………………………………….……….. 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΑΙΣΗΣΗ – ΑΙΣΗΣΡΙΑ 
2.   Όλνκα ………………………………………………………………….……………………………………... 

3.   Επώλπκν ……………………………………………………………………………………………………... 
 (Όπσο αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηαο) 

Υθηζηάκελν επώλπκν …………………………………………………………………………….................. 
 (Να ζπκπιεξσζεί κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επώλπκν ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο δηαθέξεη από ην επώλπκν πνπ 

 αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηαο) 

4.   Υπεθνόηεηα Κππξηαθή  Άιιε  Αλ άιιε λα αλαθεξζεί ………………………. 

      πνηαο ρώξαο 

5. Ταπηόηεηα Κππξηαθή  Άιιε  Αλ άιιε λα αλαθεξζεί ……………………….  

      πνηαο ρώξαο 

6.   Αξηζκόο Δειηίνπ Ταπηόηεηαο  …………………………………………….……...……………………........... 

7.   Αξηζκόο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ  …………………………………….……………………………………. 
(Να ζπκπιεξσζεί κόλν αλ ν αηηεηήο/ηξηα είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην Σύζηεκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Κύπξνπ) 

8.   Ηκεξνκελία γέλλεζεο  ……………………………………………………………………….......................... 
(Να επηζπλαθζεί αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο) 

9.   Φώξα θαη ηόπνο γέλλεζεο ………………………….………………………………………………………… 

10.  Επάγγεικα ή ελαζρόιεζε …………………………………………………………………………………… 

11. Δηεύζπλζε γηα αιιεινγξαθία: 12. Δηεύζπλζε δηακνλήο: 
   (Να ζπκπιεξσζεί κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη 

από ηε δηεύζπλζε γηα αιιεινγξαθία) 

 Οδόο θαη αξηζκόο …………..…………………  Οδόο θαη αξηζκόο ………………………………… 

 Ταρ. Θπξίδα …………………………………..  Ταρ. Θπξίδα …………………………………......... 

 Δήκνο/Κνηλόηεηα ……………………………..  Δήκνο/Κνηλόηεηα …………………………..…….. 

 Επαξρία  ……………………………………….  Επαξρία  ………………………………………….. 

 Ταρ. Κώδηθαο ………………………………….  Ταρ. Κώδηθαο …………………………………….. 

 Φώξα …………………………………………..  Φώξα ………………………………………........... 

13. Τειέθσλα Επηθνηλσλίαο ……………………………………………………………………………………... 

14.   Δειώζηε αλ έρεηε εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ζαο ππνρξεώζεηο ή αλ έρεηε απαιιαγεί λόκηκα 

από απηέο ζεκεηώλνληαο  √. (Ιζρύεη κόλν γηα πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο) 
 

 



15. (α)   Έρεηε θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο 

ή εζηθή αηζρξόηεηα; 
 

 (β)   Έρεηε απνιπζεί ή έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ζαο γηα πεηζαξρηθό παξάπησκα 

ζην παξειζόλ από ηε δεκόζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκό 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο  ή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή 

νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο; 

 

 Αλ λαη, δειώζηε ηε θύζε ηνπ αδηθήκαηνο/παξαπηώκαηνο, ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 

θαη ηελ πνηλή πνπ ζαο επηβιήζεθε.   
(Σε πεξίπησζε παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ηνπ αδηθήκαηνο ή ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ην παξόλ ζεκείν λα αγλνεζεί). 

\ 

 
16.   Αλ είζηε αλάπεξνο/αλάπεξε, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 44 ην πεξί Δεκόζηαο 

Υπεξεζίαο Νόκνπ, ζεκεηώζηε √ θαη επηζπλάςηε ζρεηηθή βεβαίσζε.  

 

 

17.   Αλ είζηε παζώλ ή ηέθλν εγθισβηζκέλσλ, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζεκεηώζηε 

√ θαη επηζπλάςηε ζρεηηθή βεβαίσζε. (Ιζρύεη κόλν γηα πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο) 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ / ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΙΣΗΣΗ – ΑΙΣΗΡΙΑ 

 

18.   Μέζε, Αλώηεξε, Αλώηαηε, Μεηαπηπρηαθή, Επαγγεικαηηθή ή άιιε. 

 Από – Μέρξη Εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Απνιπηήξην/Δίπισκα/Πηπρίν/Τίηινο* 

 (κήλαο / έηνο)   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 * Να επηζπλαθζεί αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ, δηπιώκαηνο, πηπρίνπ ή άιινπ ηίηινπ ζπνπδώλ ή   επαγγεικαηηθνύ ηίηινπ. 

 

19.   Εμεηάζεηο, Κπβεξλεηηθέο θαη κε  θαη Εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο ελόο κελόο θαη πάλσ πνπ 

παξαθνινπζήζαηε.  (Δειώζηε ην είδνο θαη ην ςειόηεξν επίπεδν επηηπρίαο θαη επηζπλάςηε αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ). 

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

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

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

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

 

20.   Άιια πξνζόληα πνπ θαηέρεηε: 

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

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

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

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

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

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

 

ΓΝΩΗ ΓΛΩΩΝ ΑΙΣΗΣΗ - ΑΙΣΗΣΡΙΑ 
21.  Ειιεληθή Τνπξθηθή Αγγιηθή __________ __________ __________ 

 Αλάγλσζε       

 Γξαθή       

 Οκηιία       

 (Να ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ραξαθηεξηζκνί:  Άξηζηε, Πνιύ θαιή, Καιή, Μέηξηα) 



ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ  ΠΔΙΡΑ  ΑΙΣΗΣΗ / ΑΙΣΗΣΡΙΑ 

22.   Δειώζηε ην επάγγεικα/ ηα επαγγέικαηα, ηελ απαζρόιεζε / ηηο απαζρνιήζεηο ζαο, ρξνλνινγηθά, από ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζαο κέρξη ζήκεξα.  (Δεδνκέλνπ όηη ζε Σρέδηα Υπεξεζίαο νξηζκέλσλ 

ζέζεσλ ε πείξα είλαη απαηηνύκελν  πξνζόλ, ή απνηειεί πιενλέθηεκα, πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ ζρεηηθέο 

βεβαηώζεηο / ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ πείξα απηή.  Σε πεξίπησζε πνπ νη βεβαηώζεηο απηέο δελ 

επηζπλαθζνύλ ν/ε αηηεηήο/ηξηα ελδερνκέλσο λα ζεσξεζεί όηη δελ θαηέρεη ην ζρεηηθό απαηηνύκελν πξνζόλ 

ή πιενλέθηεκα). 

 Από – Μέρξη Όλνκα Εξγνδόηε Θέζε ή είδνο απαζρόιεζεο 

 (κήλα / έηνο)   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΩΝ/ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ/ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ 

ΠΟΤ ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ 

23.    (Τα πξσηόηππα λα παξνπζηαζηνύλ όηαλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΙΣΗΣΗ – ΑΙΣΗΣΡΙΑ 

24.   Δειώλσ ππεύζπλα όηη θαηέγξαςα ζην παξόλ έληππν όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεηεζεί, όηη ηα 

ζηνηρεία θαη ηα επηζπλαπηόκελα πνπ έδσζα είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη όηη ην έληππν ζπκπιεξώζεθε 

από εκέλα.  Αληηιακβάλνκαη όηη νπνηαδήπνηε ζθόπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε δπλαηό λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό κνπ ή ηελ άκεζε αλάθιεζε ηπρόλ δηνξηζκνύ κνπ. 
 

 Εμνπζηνδνηώ ην Σπκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο ή θαη ηε Σπκβνπιεπηηθή Επηηξνπή ηνπ 

Σπκβνπιίνπ όπσο δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Επεμεξγαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζία 

ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ, ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζην παξόλ έληππν γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

  

……………………………….…………… 

Υπνγξαθή αηηεηή/αηηήηξηαο 

 

……/……/……. 

Ηκεξνκελία 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Απόκομμα απόδειξηρ (Να ζπκπιεξσζεί από ηνλ αηηεηή/ ηελ αηηήηξηα ή από αληηπξόζσπν ηνπ/ηεο). 

Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………………………………………….……….. 

Θέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε: ……………………………………………………………….…… 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο .……/….…/…..... Αξηζκόο Δειηίνπ Ταπηόηεηαο: …………………….…. 

_______________________________________________________________________________________ 

Ηκεξνκελία Παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ……/……/……… 

Σθξαγίδα θαη ππνγξαθή παξαιήπηε ……………………. 



ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  ΥΔΣΙΚΑ  ΜΔ  ΓΙΟΡΙΜΟΤ   

ΣΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΤΚΩΙΑ 

ΚΑΙ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 

 

 

1. Τν έληππν απηό, ην νπνίν κπνξεί λα ιεθζεί από ηα Γξαθεία ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί από ηνλ/ηελ αηηεηή/ηξηα ηδηόρεηξα θαη λα απνζηαιεί ζην Γεληθό Δηεπζπληή ηνπ 

ΣΑΛ.  Αλ ε αίηεζε γίλεηαη γηα πεξηζζόηεξεο από κηα ζέζεηο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί μερσξηζηό έληππν 

γηα θάζε ζέζε.  Οη αηηήζεηο παξαδίδνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο 

έλαληη απόδεημεο παξαιαβήο ή απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.  Μόνο 

εμππόθεζμερ αιηήζειρ λαμβάνονηαι ςπόψη γηα ηελ πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ.  Εκπξόζεζκεο είλαη νη 

αηηήζεηο πνπ παξαδίδνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο ή ζην 

ηαρπδξνκείν γηα απνζηνιή ζην Γεληθό Δηεπζπληή ηνπ Σπκβνπιίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε. 

 

2.    Κελέο ζέζεηο Πξώηνπ Δηνξηζκνύ θαη Πξώηνπ Δηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο δεκνζηεύνληαη ζηνλ εγρώξην 

ηύπν θαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο.  Αηηήζεηο δελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή δεκνζίεπζε. 

 

3. Οη αηηεηέο επηιέγνληαη γηα δηνξηζκό από ην Σπκβνύιην Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο.  Πξνζπάζεηεο πξνο 

επεξεαζκό ηεο επηινγήο κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Μειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ δελ κπνξνύλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνβνύλ πξνο όθεινο ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο. 

 

4. Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 16 ησλ πεξί Υπεξεζίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο 

(ΚΔΠ166/95 θαη ΚΔΠ67/07) θαλέλαο δε δηνξίδεηαη ζην Σπκβνύιην, εθηόο αλ: 

 

α. Είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, ή λννπκέλνπ όηη δελ πξόθεηηαη γηα ζέζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο θαη ζηε δηαθύιαμε 

ησλ γεληθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπ θξάηνπο, πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

β. Σπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξόλσλ θαη, λννπκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 

Δεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή έρεη απαιιαγεί λόκηκα από 

απηέο. 

 

γ. Καηέρεη ηα πξνζόληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία 

πξόθεηηαη λα γίλεη ν δηνξηζκόο. 

 

δ. Δελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθή 

αηζρξόηεηα.  

 

ε. Δελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζόλ από ηε δεκόζηα 

ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκό δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Δεκνθξαηίαο ή ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ζη.  Πηζηνπνηείηαη από θπβεξλεηηθό ηαηξηθό ιεηηνπξγό σο θαηάιιεινο από πιεπξάο πγείαο γη’απηή 

ηε ζέζε, ύζηεξα από ηαηξηθή εμέηαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξάθεζε ηνπ ζώξαθα. 

 

 

 


