
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
(Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου 

Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016) 

Συμπληρώνεται από τον/την αιτητή/ αιτήτρια 

 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα, παρακαλώ) 

Όνομα  
                                                                                                     _____________________________________________ 

Επώνυμο Πατρός  
(Όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης)                    _____________________________________________ 

Επώνυμο  
(Να συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση που το επώνυμο  

του/ της αιτητή/ τριας έχει αλλάξει από το επώνυμο που          ______________________________________________ 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης 

Ημερ. Γέννησης  
                                ________________________________ 
Τόπος Γέννησης  
      ________________________________ 

 

Υπηκοότητα                      _______________________ 
 
Αρ. Πολ. Ταυτότητας        _______________________ 
 
Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων      _______________________ 
 

Διεύθυνση Διαµονής                                                                        Αριθµοί Τηλεφώνου για επικοινωνία 
 

Οδός και Αριθμός       _______________________              Οικίας                                         ________________________ 

Ταχ. Κιβώτιο                _______________________               Εργασίας                                   ________________________ 

Δήμος/ Κοινότητα      _______________________               Κινητό                                        ________________________ 

Επαρχία                       _______________________                Ηλεκτρονική Διεύθυνση        ________________________ 

Ταχ. Κώδικας              _______________________                 

Αν είστε ανάπηρος σηµειώστε . (Να επισυναφθούν σχετικά πιστοποιητικά των θεράποντων 
ιατρών σας στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση αναπηρίας σας ) (ισχύει μόνο 
για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας) 

 

(α). Έχετε καταδικαστεί για αδίκηµα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική 
αισχρότητα; 
 
 (β). Έχετε απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες σας στο παρελθόν από τη δημόσια 
υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω 
πειθαρχικού παραπτώματος; 
 
 Αν η απάντηση στο (α) ή/ και (β) είναι ναι, δηλώστε τη φύση του αδικήματος/παραπτώματος, 
την ημερομηνία καταδίκης και την ποινή που σας επιβλήθηκε.  
 
(γ). Έχει στο παρελθόν η υπηρεσία σας από τυχόν προηγούμενη σας απασχόληση στη δημόσια 
υπηρεσία αξιολογηθεί γραπτώς ως μη ικανοποιητική ή ανεπαρκής;  
 
(δ). Έχετε παραβεί συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με προηγούμενη απασχόλησή σας στη 
δημόσια υπηρεσία; 
 

 
  _____________ 
 
 
 
  _____________ 
 
 
 
 
 
 
  _____________ 
 
 
  ______________ 

 

Aνάγκη για την οποία υποβάλλεται η αίτηση 

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



Εκπαίδευση : Μέση, Ανώτερη/ Ανώτατη, Μεταπτυχιακή, Επαγγελµατική ή άλλη 
(Να επισυναφθούν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών) 

Από Μέχρι Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 
Απολυτήριο/Δίπλωµα/Πτυχίο/ 

Τίτλος* 
Βαθµός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Να αναφέρετε το είδος του τίτλου σπουδών ή του επαγγελµατικού τίτλου σας (λ.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο 
Μηχανικής MBA,  κ.ο.κ.). 

Πιστοποιητικά Επιτυχίας σε Εξετάσεις ή Παρακολούθησης Προγραµµάτων  
Δηλώστε το είδος και το υψηλότερο επίπεδο επιτυχίας ή παρακολούθησης  
(Να επισυναφθούν αντίγραφα πιστοποιητικών).  
 

1.Γλώσσα (Ελληνική, Αγγλική ή/ και άλλη)  
(λ.χ. GCEE O Level English Language) 
 
      ________________________________________________________________________________________ 
 
      ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 

Δηλώστε την κύρια απασχόλησή σας από την συμπλήρωση της εκπαίδευσής σας µέχρι σήµερα, αρχίζοντας µε τη 
σηµερινή σας εργασία (Να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις). 

Από 
Μήνας/Έτος 

Μέχρι 
Μήνας/Έτος 

Όνομα Εργοδότη Θέση ή Είδος Απασχόλησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµαντικό: Πριν παραδώσετε ή αποστείλετε την αίτησή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει 

αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που αναφέρονται σ’ αυτή. Σημειώστε V όπου 

ισχύει. 

 

 



A/A Επισυνηµµένα αντίγραφα  

1 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου   

2 Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης  

3 Πιστοποιητικό Επιτυχίας σε Εξετάσεις Αγγλικής  Γλώσσας  

5 Πτυχίο Πανεπιστηµίου (µε Αναλυτική Κατάσταση Βαθµολογίας)  

6 Μεταπτυχιακό Δίπλωµα   

7 Διδακτορικό Δίπλωμα  

8  Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ στον κλάδο της 
Μηχανολογικής Μηχανικής 

 

9 Βεβαίωση εργοδότη αναφορικά με επαγγελματική πείρα σχετική με το 
αντικείμενο του κλάδου σπουδών.  Στην βεβαίωση πρέπει να διευκρινίζεται η 
χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας που εκτελείτο.  

 

10 Βεβαίωση εργοδότη αναφορικά με εμπειρία στη συμμετοχή και διαχείριση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στην βεβαίωση πρέπει να διευκρινίζεται η χρονική 
διάρκεια και το είδος της εργασίας που εκτελείτο.  

 

11 Βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναφέρονται οι 
αντίστοιχες συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 
επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στα πιστοποιητικά στα σημεία 9 και 10. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς 

δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου 

υπόκειμαι σε ποινές όπως προνοούνται στις ανάλογες νομοθεσίες. Αντιλαμβάνομαι ότι 

οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό μου ή την άμεση ανάκληση σε τυχόν επιλογή μου ως εργοδοτούμενος ορισμένου 

χρόνου. 

H Ενημέρωση αυτή γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εμένα την 

ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόµιµης επεξεργασίας 

κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι 

το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), για σκοπούς εξέτασης της αίτησής 

µου.  

Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το ΥΕΕΒ. Εξουσιοδοτώ το ΥΕΕΒ να επαληθεύσει όσα από 

τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση κρίνει απαραίτητο και για το σκοπό αυτό. 

Έχω πληροφορηθεί ότι διατηρώ τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, 

διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην 

Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων. 

  

 Όνομα:………………………………………. 

Υπογραφή Αιτητή / Αιτήτριας: ….........................................  

Ημερομηνία:………………… 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

energyservice@mcit.gov.cy. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε 

να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά βεβαιώσεις και τεκμήρια. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται όχι 

αργότερα από την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 3.00 μ.μ.. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 

θα γίνονται αποδεκτές. 

2. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και 

στοιχεία που ζητούνται και σ΄ αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. 

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που 

τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.  

3. Ουδείς προσλαμβάνεται ως εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, εκτός αν κατέχει τα 

προσόντα που καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της ανάγκης.  

4. Ειδικά, στις περιπτώσεις που απαιτείται γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής ή και άλλης 

γλώσσας, υπόψη λαμβάνονται μόνο οι αιτητές που έχουν, κατά την τελευταία ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων, αποδεκτό τεκμήριο από αυτά που κατά καιρούς καθορίζονται 

(λ.χ. φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιτυχία σε εξέταση, κ.λ.π).  

5. Η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και οι όροι απασχόλησης (καθήκοντα και υποχρεώσεις, 

ωφελήματα και δικαιώματα) για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη 

δημόσια υπηρεσία προσδιορίζονται από τους εν ισχύ σχετικούς νόμους, κανονισμούς, 

διατάξεις, οδηγίες, εγκυκλίους και πρακτικές.  

6. Ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες νομοθετικές, 

γενικές ή ειδικές διατάξεις, οδηγίες και κανονισμούς που αφορούν στους δημόσιους 

υπαλλήλους.  

7. Η περίοδος της απασχόλησης καθορίζεται στο έγγραφο προσφοράς και περιλαμβάνει και 

την άδεια που κερδίζει ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του. Αναφέρεται ότι, με βάση τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της 

Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία 

Νόμου του 2016, η απασχόληση του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου τερματίζεται 

αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε 

περίπτωση που η ανάγκη για την οποία προσλήφθηκε παύσει να υφίσταται ή που το έργο 

ολοκληρώνεται πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης. 

 

 


