
ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΒΟΗΘΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
(Σσμπληρώνεηαι ζε δύο ανηίγραθα και αποζηέλλεηαι ζηο Γραθείο ηης Στολικής Εθορείας Λεμεζού μέζω ηοσ 

Διεσθσνηή/νηριας ηοσ Στολείοσ) 

 

Στοιείο:  ……………………………………………………………… 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΒΟΗΘΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ / ΝΣΡΙΑ 

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας εκεροι. έηοσς 01.01.-31.12.20……                    ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

 

http://www.eforialemesou.org.cy/


ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
(Σσμπληρώνεηαι ζε δύο ανηίγραθα και αποζηέλλεηαι ζηο Γραθείο ηης Στολικής Εθορείας Λεμεζού μέζω ηοσ 

Διεσθσνηή/νηριας ηοσ Στολείοσ) 

 

Στοιείο:  ……………………………………………………………… 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 

 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΑ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ / ΝΣΡΙΑ 

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας εκεροι. έηοσς 01.01.-31.12.20…….                   ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

http://www.eforialemesou.org.cy/


 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΚΛΗΣΗΡΑ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
(Σσμπληρώνεηαι ζε δύο ανηίγραθα και αποζηέλλεηαι ζηο Γραθείο ηης Στολικής Εθορείας Λεμεζού μέζω ηοσ 

Διεσθσνηή/νηριας ηοσ Στολείοσ) 

 

Στοιείο:  ……………………………………………………………… 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗΡΑ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ / ΝΣΡΙΑ 

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηοσ/ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας εκεροι. έηοσς 01.01.-31.12.20…….                   ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

http://www.eforialemesou.org.cy/


 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
(Σσμπληρώνεηαι ζε δύο ανηίγραθα και αποζηέλλεηαι ζηο Γραθείο ηης Στολικής Εθορείας Λεμεζού μέζω ηοσ 

Διεσθσνηή/νηριας ηοσ Στολείοσ) 

 

Στοιείο:  ……………………………………………………………… 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ / ΝΣΡΙΑ 

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας ζτοιηθού. έηοσς 01.09……-30.06.20……          ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

http://www.eforialemesou.org.cy/


 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
(Σσμπληρώνεηαι ζε δύο ανηίγραθα και αποζηέλλεηαι ζηο Γραθείο ηης Στολικής Εθορείας Λεμεζού μέζω ηοσ 

Διεσθσνηή/νηριας ηοσ Στολείοσ) 

 

Στοιείο:  ……………………………………………………………… 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΥΟΛ. ΒΟΗΘ. ΤΝΟΓΟ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ / ΝΣΡΙΑ 

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας ζτοιηθού. έηοσς ….…… -  …….…..                  ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

http://www.eforialemesou.org.cy/


 

ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΡΓΑΣΩΝ/ΣΔΥΝΙΣΩΝ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 

 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΔΡΓΑΣΗ/ΣΔΥΝΙΣΗ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Β. ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΑΣΗ  

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηες. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

 

Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας εκεροι. έηοσς 01.01.-31.12.20……                    ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

 

 

 

http://www.eforialemesou.org.cy/


ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΜΔΟΤ 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΠΙΣΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 
 

Ολοκαηεπώλσκο: …………………………………………………….. 

 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΔΠΙΣΑΣΗ 

Προς 

Πρόεδρο Στοιηθής Εθορείας Λεκεζού 

 

Παραθαιώ όπως κοσ παρατωρεζεί άδεηα αλάπασζες  …………. εργάζηκωλ/ες εκερώλ/ας 

Από ηελ ………….. κέτρη …………………………………………………………………......... 

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

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

Β. ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΑΣΗ  

Δηαβηβάδεηαη θαη ζσζηήλεηαη / δελ ζσζηήλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

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

Έτοσλ γίλεη δηεσζεηήζεης γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηοσ. 

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

Γ. ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 

 

Εγθρίλεηαη / Δελ εγθρίλεηαη γηα ηοσς πηο θάηω ιόγοσς: 

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

 

Ηκεροκελία: ………………….                                                   Υπογραθή:  …………………….. 

 

Δ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΓΔΙΑ ΑΝΑΠΑΤΗ 

1. Σσζζωρεσκέλε άδεηα από προεγούκελα έηε:                                              ………. 

2. Άδεηα / Υπόιοηπο άδεηας εκεροι. έηοσς 01.01.-31.12.20……                    ………. 

3. Σύλοιο                                                                                                          ……….  

4. Μείολ δεηούκελε άδεηα                                                                                ……… 

5. Υπόιοηπο άδεηας                                                                                           …….... 

"Με ην παξόλ έγγξαθν ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα. Η Εθνξεία Ειιεληθώλ Εθπαηδεπηεξίωλ 
Λεκεζνύ δεζκεύεηαη όηη ε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ γίλεηαη ζύκθωλα κε ηηο 
πξόλνηεο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα θαη ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 
Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 2016/679 ηεο Ε.Ε. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πωο ε Εθνξεία Ειιεληθώλ 
Εθπαηδεπηεξίωλ Λεκεζνύ επεμεξγάδεηαη ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ιζηνζειίδα καο 
www.eforialemesou.org.cy  ζην έληππν Δήιωζε Απνξξήηνπ/ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο". 

http://www.eforialemesou.org.cy/

