ΣΜΗΜΑ ΓΑΧΝ
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΓΙΑ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΑΙΚΧΝ ΜΑΘΗΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΓΑΙΚΟ ΚΟΛΛΔΓΙΟ
(Να ζσμπληρφθεί από ηον Αιηηηή και να είναι τειρόγραθη)
ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΥΡΗΗ
Σθξαγίδα

Αξ. Αίηεζεο: ………………………………...
Αξ. θαη εκεξ. Απόδεημεο: ……………………
Ηκεξ. Παξαιαβήο : …………………………..
Υπνγξ. Παξαιήπηε: …………………………

ΜΔΡΟ Α´ - ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ - ΑΙΣΗΣΡΙΑ

1.

Αξηζκόο Ταπηόηεηαο: ................................... Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: …………………..............

2.

Όλνκα: ....................................................................................................................................

3.

Δπώλπκν: .................................................................…............................................................

(Γηα θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ)

(Όπσο αλαγξάθεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηαο)

4.

Παηξηθό ή άιιν επώλπκν ( Να ζπκπιεξσζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη από απηό ηεο ηαπηόηεηαο ):
..............................................................................................................

5.

Υπεθνόηεηα: ...................................................

6.

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: .............................

7.

Γηεύζπλζε δηακνλήο :

Τόπνο γέλλεζεο: ...........................................
Γηεύζπλζε γηα αιιεινγξαθία :
( Να ζπκπιεξσζεί κόλν αλ δηαθέξεη από ηε δηεύζπλζε δηακνλήο )

Οδόο θαη αξηζκόο

..............................................

Οδόο θαη αξηζκόο

..................................................

(Ταρ. Θπξίδα)

..............................................

(Ταρ. Θπξίδα)

..................................................

Γήκνο / Κνηλόηεηα

.............................................

Γήκνο / Κνηλόηεηα

..................................................

Δπαξρία

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

Δπαξρία

..................................................

Ταρ. Κώδηθαο

.............................................

Ταρ. Κώδηθαο

..................................................

Φώξα

..............................................

Φώξα

..................................................

8.

Τειέθσλα επηθνηλσλίαο:

9.

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε :
Άγακνο/ε

Οηθίαο ................................... Κηλεηό ..................................

Έγγακνο/ε

Γηαδεπγκέλνο/ε

Φήξνο/α

Αξ. Τέθλσλ: ........................ Ηιηθίεο: ..........................................................................................

10. Ολνκαηεπώλπκν παηέξα: .....................................................................................................
11. Ολνκαηεπώλπκν κεηέξαο: .....................................................................................................
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ΜΔΡΟ Β´ - ΜΟΡΦΧΗ

1.

Μέζε/ Αλώηεξε θαη Αλώηαηε Δθπαίδεπζε

Όλνκα Σρνιήο Μέζεο/ Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο
Δθπαίδεπζεο

2.

Από

Μέρξη

Βαζκόο Απνιπηεξίνπ/
Γηπιώκαηνο/ Πηπρίνπ

Γειώζηε νπνηεζδήπνηε εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο έρεηε επηηύρεη (Κπβεξλεηηθέο εμεηάζεηο,
G.C.E, L.C.C., θ.ι.π)
Δμέηαζε

3.

Φνίηεζε

Θέκα

Έηνο

Δπίπεδν

Γλώζε μέλσλ γισζζώλ:

(ημειώζηε: άριζηη/ πολύ καλή/ καλή/ μέηρια)
Άιιεο Γιώζζεο
Διιεληθή
(α) Αλάγλσζε
(β) Γξαθή
(γ) Οκηιία

Τνπξθηθή

Αγγιηθή
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ΜΔΡΟ Γ´- ΚΑΣΑΓΙΚΔ ΛΟΓΧ ΔΛΛΔΙΦΗ ΣΙΜΙΟΣΗΣΑ Η΄ ΗΘΙΚΗ ΑΙΥΡΟΣΗΣΑ

Έρεηε θαηαδηθαζηεί πνηέ γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθήο
αηζρξόηεηαο; Σαο έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε ηηκσξία γηα πεηζαξρηθό αδίθεκα;
Αλ λαη δειώζηε ηε θύζε ηνπ αδηθήκαηνο, ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο θαη ηελ πνηλή ή ηηκσξία
πνπ ζαο έρεη επηβιεζεί.
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………….................
ΜΔΡΟ Γ´ – ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ

Γειώζηε αλ έρεηε εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ζαο ππνρξεώζεηο ή αλ έρεηε απαιιαγεί λόκηκα
από απηέο ζεκεηώλνληαο √ :
Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο
Έρσ απαιιαγεί λόκηκα από ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο
Υπεξεηώ ηώξα ζηελ Δζληθή Φξνπξά θαη ζα απνιπζώ ζηηο ........................................
( Να επηζπλαθζεί βεβαίσζε )
ΜΔΡΟ Δ´ – ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ

1. Γειώζηε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ην επάγγεικα ή επαγγέικαηα πνπ αζθήζαηε από ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 16νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ζαο κέρξη ζήκεξα θαη ηε ζέζε πνπ θαηείραηε (ηδίσο
ζηε Γεκόζηα Υπεξεζία), ηελ πεξίνδν θαη ηνπο ιόγνπο απνρώξεζεο ζαο ζε θάζε
πεξίπησζε.
Όλνκα θαη
δηεύζπλζε εξγνδόηε

Δίδνο εξγαζίαο

Πεξίνδνο
Από

Μέρξη

2. Παξόλ επάγγεικα ή ζέζε: …………………………………..................

Λόγνη απνρώξεζεο
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ΗΜΔΙΧΗ:
Πιζηοποιηηικά ηα οποία πρέπει να επιζσνάυεηε:
(α) Πρφηόησπο Πηζηνπνηεηηθό Γέλλεζεο
(β) Πιζηοποιημένο αληίγξαθν Απνιπηεξίνπ αλαγλσξηζκέλεο Σρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
(γ) Απνιπηήξην ή πηζηνπνηεηηθό εμαίξεζεο από ηελ Δζληθή Φξνπξά
Δάν σπηρεηείηε ζηην Δθνική Φροσρά και ζύνηομα θα απολσθείηε, βεβαίφζη από ηη
μονάδα ζας για ηην ημερομηνία αναμενόμενης απόλσζής ζας.
(δ) Οπνηαδήπνηε άιια πηζηνπνηεηηθά έρεηε απνθηήζεη:
………………………………………………………………………………………………................
..……………………………………………………………………………………………................
Φσηνγξαθία
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ

Γηλώνφ σπεύθσνα όηι:
α) Η αίηεζε ζπκπιεξώζεθε από εκέλα πξνζσπηθά.
Όια ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρσ
πεξηιάβεη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζή θαη νξζά.
β) Αληηιακβάλνκαη όηη
νπνηαδήπνηε εζθεκκέλε
αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε κε θαζηζηά ππεύζπλν θαη
ππόθεηκαη ζε απνθιεηζκό ή ζε άκεζε απόιπζε αλ
ηπρόλ πξνζιεθζώ ζηε ζέζε ηνπ Γαζηθνύ
Μαζεηεπόκελνπ.
γ) Δμνπζηνδνηώ ην Τκήκα Γαζώλ όπσο δηαηεξεί ζε
ειεθηξνληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα
Νόκνπ ηα νπνία έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζή κνπ.
Ηκεξνκελία: ………………………

…….…………………………………………….
Υπνγξαθή αηηεηή/ ηξηαο

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ
Κάζε ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη κηα κόλν αίηεζε. Τα γξάκκαηα πξέπεη λα είλαη θεθαιαία θαη επαλάγλσζηα.
Η αίηεζε απηή πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ Γαζηθώλ Μαζεηεπνκέλσλ θαη
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ.
Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε θαηαβνιήο ησλ εμεηαζηηθώλ ηειώλ.

( Έληππν Τ.Γ. 507)

