
   
 Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρφπαχκής Ένφζης 

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN EPIRUS 
ΔΓΡΑ :   Θ.ΠΑΥΙΓΗ 54 - 45445-   ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

               ΣΗΛ. 2651033532 –– FAX : 26510 33852         

                e-mail : epropsi@otenet.gr 

 

                                                                                                  Αρ. Πρφη.: …………..….... 

 Ημερομηνία : …………….. 
                                                                                                                                                              *συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ  

Για ηην πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για πρόζληυη  προςωπικού  

ςτα πλαίςια των πράξεων με ΚΩΔ ΟΠ 5041881 ΚΑΙ 5044928 τησ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 

ΠΡΟΟΥΗ: 

σμπληρώνονηαι ΤΠΟΥΡΕΧΣΙΚΑ όλα ηα πεδία με αζηερίζκο (*). 

σνιζηά λόγο ακύρωζης ηης αίηηζης η μη ζσμπλήρωζη ηων σποτρεωηικών πεδίων. 

Η ακρίβεια ηων ζηοιτείων αποηελεί αποκλειζηική εσθύνη ηοσ σπογράθονηος ηην αίηηζη. 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ(ζσμπληρώζηε με κεθαλαία) 

 

Δπώνσμο 
(*)     

           :………………………………………………………………………………………. 

 

Όνομα  
(*)

                  :………………………………………………………………………………………. 

 

Όνομα παηρός  
(*) 

    :………………………………………………………………………………………..  

 

Ημερομηνία γέννηζης 
(*)

  

(ημέρα/μήνας/έηος)     :……………………………………………………………………………………….. 

 

ηοιτεία Γεληίοσ Σασηόηηηας 
(*)

: Αριθμός:….…….Δκδ. αρτή:……………Ημ. Έκδοζης………….. 

 

Οικογενειακή καηάζηαζη 
(*)

 :…………………………………………………………………………. 

 

Αριθμός προζηαηεσόμενφν  

ηέκνφν 
(*)

                                  :…………………………………………………………………………. 

 

ηραηιφηικές σποτρεώζεις  

(για ηοσς άνδρες σπουήθιοσς)
 (*)

 :   Δκπληρφμένες…..........     Μη σπότρεος      ……………………… 

                                                                                                   με νόμιμη απαλλαγή 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Γιεύθσνζη μόνιμης καηοικίας 
(*) 

(οδός, αριθμός, περιοτή, ΤΚ)  :……………………………………………………………………………….. 

 

Σηλέθφνα επικοινφνίας 
(*) 

(ζηαθερό, κινηηό)                    :……………………………………………………………………………….. 

 

Ηλεκηρονική διεύθσνζη         :……………………………………………………………………………….. 
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ΗΜΔΙΧΣΔ ΜΔ «Υ» ΣΗ ΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 

 (έφς 2 επιλογές εθόζον σπάρτει ο απαιηούμενος ηίηλος ζποσδών) 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ «Υ» 

Α1. Φστίαηρος  

Α2. Φστολόγος  

Α3. Νοζηλεσηής ΣΔ  

Α4. Κοινφνικός Λειηοσργός ΠΔ ή ΣΔ  

Β1. Παιδουστίαηρος  

Β2. Φστολόγος  

Β3. Διδικός Παιδαγφγός ΠΔ  

Β4. Κοινφνικός Λειηοσργός ΠΔ ή ΣΔ  

 

 

ΠΟΤΓΔ (αναθέραηε έηος απόκηηζης ηίηλφν, εκπαιδεσηικό ίδρσμα, ηίηλος πηστίφν/ καηεύθσνζη και ηστόν 

ιζοηιμίες)
 (*) 

 

Α/Α ΔΣΟ ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

ΙΓΡΤΜΑ 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΘΜΟ 

     

     

     

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (αναθέραηε διάζηημα απαζτόληζης – με αζθαλιζηική κάλσυη ζε κύρια 

αζθαλ. ηαμεία- επφνσμία εργοδόηη, ειδικόηηηα/ανηικείμενο/ηίηλο θέζης)
 (*) 

 

Α/Α ΓΙΑΣΗΜΑ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ
(*)

 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γνώζη Windows   

Γνώζη Microsoft Office   

ECDL   

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1…………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………. 

8……………………………………………………………………………. 

9…………………………………………………………………………….. 

10………………………………………………………………………….. 

 

Ενημέρωςη για Προςωπικά Δεδομένα ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 
4624/2019 

Σο βιογραφικό ςασ ςημεύωμα καθώσ και κϊθε ϊλλο προςωπικό ςτοιχεύο που ςυμπεριλαμβϊνεται ςε αυτό , θεωρεύται 
δεδομϋνο προςωπικού χαρακτόρα ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου (ο «Κανονιςμόσ 2016/679») και το νόμο για την Προςταςύα Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα). Με την 
αποςτολό του βιογραφικού ςημειώματόσ ςασ καθώσ και κϊθε ϊλλου ςυνημμϋνου προςωπικού εγγρϊφου 
ςυγκατατύθεςτε ςτην απαιτούμενη επεξεργαςύα από την εταιρεύα Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. των Προςωπικών ςασ Δεδομϋνων με 
ςκοπό την αξιολόγηςη των ικανοτότων ςασ για την κϊλυψη θϋςησ, για την οπούα αποςτεύλατε το βιογραφικό ςασ 
ςημεύωμα, (ςτο εξόσ η «Επεξεργαςύα»). Για τουσ ςκοπούσ τησ Επεξεργαςύασ ςτα Προςωπικϊ ςασ Δεδομϋνα δύναται να 
ϋχει πρόςβαςη  και να τα αποθηκεύει το προςωπικό τησ Εταιρεύασ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η. , για  όςο χρονικό διϊςτημα απαιτεύται 
για την εκπλόρωςη του  ανωτϋρω ςκοπού  και πϊντωσ όχι για διϊςτημα μεγαλύτερο του ενόσ ϋτουσ. Μετϊ την παρϋλευςη 
του ενόσ ϋτουσ τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα θα διαγραφούν, εϊν επιθυμεύτε ςυνϋχεια τησ επεξεργαςύασ θα ςασ ζητηθεύ 
ρητό ςυγκατϊθεςη εκ νϋου,  βϊςει του Κανονιςμού. 

Η εταιρεύα Ε.ΠΡΟ.Ψ.Τ.Η.  ςασ ενημερώνει ότι η επεξεργαςύα των εν λόγω προςωπικών δεδομϋνων βαςύζεται ςτη 
ςυγκατϊθεςό ςασ και ότι τα δεδομϋνα αυτϊ δεν διαβιβϊζονται ςε τρύτουσ. ύμφωνα με τον Κανονιςμό 2016/679 και τα 
ϊρθρα 33-35 του Ν. 4624/2019  μπορεύτε να αςκόςετε όλα τα δικαιώματϊ ςασ  και, ιδύωσ, το δικαύωμα ανϊκληςησ τησ 
ςυγκατϊθεςησ, το δικαύωμα πρόςβαςησ, διόρθωςησ, διαγραφόσ, αντύταξησ, περιοριςμού τησ επεξεργαςύασ, το δικαύωμα 
ςτη φορητότητα των δεδομϋνων, το δικαύωμα υποβολόσ καταγγελύασ ςτην αρμόδια Αρχό (Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων 

Προςωπικού Χαρακτόρα www.dpa.gr), καθώσ και το δικαύωμα εναντύωςησ, με την υποβολό ςχετικού αιτόματοσ.             

Έλαβα γνώζη και αποδέτομαι  ΝΑΙ  ΟΥΙ  

 
Ημερομηνία :…./…./201…. 

Ο / Η   ΑΙΣΧΝ / ΟΤΑ 

(σπογραθή)        

 


