
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21873/23-06-2021 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ  
 

□4 ΠΕ Νηπιαγωγών 

□3 ΠΕ Εικαστικών/ΠΕ Καλών Τεχνών 

□2 ΠΕ Θεατρολόγων 

□9 ΠΕ Δασκάλων ή Φιλολόγων 

□4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής 

□1 ΠΕ Ειδικής Αγωγής 

□1 ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας 

□5 ΥΕ Φυλάκων 

□4 ΥΕ Καθαριστών/τριών 

□2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

 
 

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ                : …………………….………………………….              

ΟΝΟΜΑ                     : …………………....………………………….              

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ    : ………………………………….…………….           

ΟΝΟΜΑ  ΜΗΤΕΡΑΣ : ……………………………………….……….              

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………….…….              

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………………….…….              

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ : …………………………………..…   

ΔΗΜΟΤΗΣ : …………………………….. 

ΑΝΕΡΓΟΣ : …………….……… ΜΗΝΕΣ ……………..          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ ………………………………..      ΑΡΙΘΜΟΣ …………………. 

ΠΟΛΗ  ……………………………….      Τ.Κ. ……………………….… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ……………………………… 



Β. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ / ΕΓΓΑΜΟΣ / ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: ………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ: ………………………… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σαφή και 

νόμιμο σκοπό της αίτησής σας (την υποψηφιότητα για πρόσληψη). Η νομιμότητα της επεξεργασίας 

βασίζεται στην πρόσκληση για σύναψη 2μηνης σύμβασης εργασίας. 

2. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται, και 

διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

3. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ασφαλή στο Δήμο Καλαμαριάς και ενδέχεται να 

κοινοποιηθούν στις ελεγκτικές αρχές του Ελληνικού Δημοσίου μόνο αν ζητηθούν νόμιμα. 

4. Για τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε με γραπτό τρόπο να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

που αφορούν την ενημέρωσή σας σας για την επεξεργασία τους, την πρόσβασή σας σε αυτά, την 

διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους και την εναντίωση στην επεξεργασία. Ο Δήμος 

Καλαμαριάς δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν δημιουργεί προφίλ. 

Μπορείτε να ζητήσετε από τις υπηρεσίες μας το έντυπο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. 

5. Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα δικαιώματά σας ή 

ακόμα αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Καλαμαριάς στο dpo@kalamaria.gr και θα ανταποκριθούμε 

το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα. 

6.  Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr . 

 

Καλαμαριά    /  /2021                                           Ο/H  ΑΙΤ……..      

mailto:dpo@kalamaria.gr

