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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΔΙΟΡΙΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ
Με βάζη ηον πεπί Ππόζλητηρ Αηόμυν με Αναπηπίερ ζηον Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα
(Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμο ηος 2009 (Ν.146(Ι)/2009)
1.

2.

ΒΑΘΜΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Ζ ΑΗΣΖΖ:

 Πποδημοηική

 Δημοηική

 Μέζη Γενική

 Μέζη Τεσνική

Απιθμόρ θακέλος:
Απιθμόρ ζηον πίνακα
Διοπιζηέυν:

ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Ζ ΑΗΣΖΖ

*ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

(Νηπιαγυγού, Δαζκάλος, Ειδικού Εκπαιδεςηικού, Καθηγηηή,
Εκπαιδεςηή)

(για ηιρ θέζειρ Ειδικού Εκπαιδεςηικού,
Καθηγηηή, Εκπαιδεςηή)

*ΓΔΝ ΘΑ ΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑΗ ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ Ή ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ, ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ο/Ζ
ΑΗΣΖΣΖ/ΣΡΗΑ ΓΔΝ ΚΑΘΟΡΗΕΔΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

3. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΖΣΖ – ΑΗΣΖΣΡΗΑ

Επώνςμο
(Γπάτεηε ηο επώνςμο και ηο όνομά ζαρ όπυρ είναι ζηην πολιηική ηαςηόηηηα ή ζηο διαβαηήπιο)

Όνομα
Τασςδπομική διεύθςνζη
(οδόρ και απιθμόρ)

Ενοπία (όπος ιζσύει)
Τασ. κώδικαρ

Πόλη/ Φυπιό

Τηλ. οικίαρ

Τηλ. επγαζίαρ

Κινηηό ηηλ.

Ηλεκηπονικό ηασ.
Για οποιαδήποηε αλλαγή διεύθςνζηρ/ηηλεθώνυν να ενημεπώνεηαι αμέζυρ η Δπιηποπή

Τόπορ γέννηζηρ
Ημεπομηνία γέννηζηρ

/
Ημέπα

Απ. ηαςηόηηηαρ

Απ. Κοινυνικών Αζθ.

/
Μήναρ

Έηορ

και

Απ. διαβαηηπίος

Υπηκοόηηηα
Βλέπε επόμενη ζελίδα

-2–
4.

Δπιζςνάτεηε ζηην αίηηζή ζαρ ππόζθαηα ππυηόηςπα πιζηοποιηηικά ηυν θεπαπόνηυν ιαηπών ζαρ,
ζηα οποία να πεπιγπάθεηαι ηο είδορ και η καηάζηαζη ηηρ αναπηπίαρ ζαρ.

5. (α) Έσεηε καηαδικαζηεί για αδίκημα πος ενέσει έλλειτη
ηιμιόηηηαρ ή ηθική αιζσπόηηηα;
(β) Έσεηε απολςθεί ή έσοςν ηεπμαηιζηεί οι ςπηπεζίερ ζαρ, για
πειθαπσικό αδίκημα ζηο παπελθόν, από ηη δημόζια
εκπαιδεςηική ςπηπεζία ή ηη δημόζια ςπηπεζία ή
οποιαδήποηε ςπηπεζία ή οπγανιζμό δημοζίος δικαίος ηηρ
Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ ή ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή
οποιοςδήποηε κπάηοςρ μέλοςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, ή
από διεθνή οπγανιζμό;
Αν ναι, δηλώζηε ηη θύζη ηος αδικήμαηορ, ηην ημεπομηνία
καηαδίκηρ και ηην ποινή πος ζαρ επιβλήθηκε. (Γεν απαιηείηαι
ηέηοια δήλυζη ζε πεπίπηυζη παπαγπαθήρ ηηρ ποινήρ ηος
αδικήμαηορ ή ζε πεπίπηυζη διαγπαθήρ ηηρ πειθαπσικήρ ποινήρ).

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΗΣΖΣΖ - ΑΗΣΖΣΡΗΑ
Γηλώνυ ςπεύθςνα όηι όλα ηα ζηοισεία πος καηέγπατα ζηην παπούζα αίηηζη είναι
οπθά και όηι ηα επιζςναπηόμενα ζηην αίηηζη έγγπαθα είναι γνήζια και αληθή.
Ανηιλαμβάνομαι όηι οποιαδήποηε από μέποςρ μος ζκόπιμη ανακπίβεια ή παπάλειτη ή
ςποβολή πλαζηού εγγπάθος θα έσει υρ ζςνέπεια ηον αποκλειζμό μος από διοπιζμό ή,
ζε πεπίπηυζη διοπιζμού, ηην άμεζη απόλςζή μος.
Δξοςζιοδοηώ ηην Δπιηποπή Δκπαιδεςηικήρ Τπηπεζίαρ όπυρ διαηηπεί, ζε ηλεκηπονική
ή οποιαδήποηε άλλη μοπθή, δεδομένα πποζυπικού σαπακηήπα καηά ηην έννοια ηος
πεπί Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικού Υαπακηήπα (Πποζηαζία ηος Αηόμος)
Νόμος, ηα οποία έσοςν δηλυθεί ζηο παπόν ένηςπο για ζκοπούρ εγγπαθήρ ζηον πίνακα
διοπιζηέυν.

.......................................................
Υπογπαθή αιηηηή/ηπιαρ
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Ημεπομηνία

