
  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ξάλζε 17 Ιοσιίοσ 2015 

ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ  

ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αρηζκ. Πρφη. 1547 

ΓΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 

Σατ. Γ/λζε: Πι. Γηοηθεηερίοσ1
Α 

Σατ. Κώδηθας: 67100 Ξάλζε 

Σειέθφλο: 2541072554 

Πιεροθορίες: Γεώργηος πσρηδόποσιος 

e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com 

 

 

Θέκα: Πρόζιευε προζφπηθού κε ζύκβαζε εργαζίας ορηζκέλοσ τρόλοσ γηα ηελ θάισυε ηφλ 

εποτηαθώλ αλαγθώλ δηοργάλφζες ηφλ Γηορηώλ Παιηάς Πόιες 2015. 

  

Σο Κέληρο Ποιηηηζκού Γήκοσ Ξάλζες, ζύκθφλα κε ηελ αρ. απόθαζε 52/2015 (ΑΓΑ: 

7ΙΙΞΟΚ7Δ-Π6Υ) ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ, ηελ αρ. 6841/23-06-2015 (ΑΓΑ: 6ΞΟΡΟΡ1Τ-

ΔΛΛ) έγθρηζε λοκηκόηεηας ηοσ Γ.Γ. ηες Αποθεληρφκέλες Γηοίθεζες Μαθεδολίας Θράθες, ζα 

προβεί ζηελ πρόζιευε οτηώ αηόκφλ (8) ΤΔ Δργαηώλ-Γεληθώλ Καζεθόληφλ, γηα ηης αλάγθες 

δηοργάλφζες ηφλ Γηορηώλ Παιηάς Πόιες 2015, κε ζύκβαζε εργαζίας ορηζκέλοσ τρόλοσ, 

ζύκθφλα κε ηελ περίπηφζε ιε ηες παρ. 2 ηοσ άρζροσ 14 ηοσ Ν.2190/1994 (όπφς ασηός 

ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη). 

Οη εργάηες ζα εργαζηούλ από ηελ εκέρα σπογραθής ηες ζύκβαζες, ήηοη από 17 

Ασγούστοσ έως και την 30η Σεπτεμβρίοσ 2015.  

Οη ελδηαθερόκελοη κπορούλ λα σποβάιιοσλ ηης αηηήζεης θαη ηα δηθαηοιογεηηθά ζηο 

Σκήκα Γ/θώλ & Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ ηοσ Κέληροσ Ποιηηηζκού Γήκοσ Ξάλζες, Πιαηεία 

Γηοηθεηερίοσ 1
α
, 5

ος
 όροθος από ηης 20 έφς θαη ηης 24 Ιοσιίοσ 2015, ηει. 2541072554, θαηά ηης 

εργάζηκες ώρες. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ  

 Οη σπουήθηοη πρέπεη λα έτοσλ ειηθία από 18 έφς 65 εηώλ. 

 Να έτοσλ ηελ σγεία θαη ηε θσζηθή θαηαιιειόηεηα ποσ ηοσς επηηρέπεη ηελ εθηέιεζε ηφλ 

θαζεθόληφλ ηες ζέζεφς ποσ επηιέγοσλ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίηεζε. 

2. Φφηοαληίγραθο ηφλ δύο όυεφλ ηες αζησλοκηθής ηασηόηεηας. 

3. Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν. 1599/1994 όηη ο σπουήθηος είλαη άλεργος θαηά ηο τρόλο 

σποβοιής ηες αίηεζες θαη όηη πιερούλ ηα γεληθά προζόληα δηορηζκού ποσ προβιέποληαη 

γηα ηοσς κόληκοσς σπαιιήιοσς ηοσ πρώηοσ κέροσς ηοσ Ν. 3584/07.  

4. Αληίγραθο ηες θάρηας αλεργίας.  

5. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαηάζηαζες ηοσ Γήκοσ ζηα Γεκοηοιόγηα ηοσ οποίοσ είλαη 

εγγεγρακκέλος ή πηζηοποηεηηθό εγγραθής ζηα δεκοηοιόγηα ηοσ Γήκοσ (γηα ηοσς 

άγακοσς). 

6. Πηζηοποηεηηθό ηοσ οηθείοσ Γήκοσ ή ηες θοηλόηεηας γηα ηε κόληκε θαηοηθία ηοσ 

σπουεθίοσ (άρζρο 279, Ν.3463/2006, ΦΔΚ 114/Β/08-06-2006). 

 

  Ο πρόεδρος 

 

 Παζτάιες Λύραηδες 



  

 

 

 Ξάλζε ……………. 

  

 Αρ. πρφη. ………... 

 

ΑΙΣΗΗ  

 

Προς: 

Κέληρο Ποιηηηζκού 

Γήκοσ Ξάλζες 

 

Δπώλσκο  
 

Παραθαιώ όπφς κε προζιάβεηε φς 

εποτηαθό προζφπηθό γηα ηης 

αλάγθες δηοργάλφζες ηφλ Γηορηώλ 

Παιηάς Πόιες 2015. 

Όλοκα  

Όλοκα παηρός  

Όλοκα κεηρός  

Ηκεροκελία γέλλεζες  

Σόπος γέλλεζες  

Γ/λζε θαηοηθίας  

(οδός – αρηζκός) 
 

Σατ. Κώδηθας  

Πόιε  

Νοκός  

Α.Φ.Μ.  

Α.Μ.Κ.Α.  

Αρηζκός κεηρώοσ ΙΚΑ  

Αρηζκός Γειηίοσ 

Σασηόηεηας 
 

Σειέθφλο  

 

 

 Ο/Η αηη… 

 

 

 

(σπογραθή) 

 



  

 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθρίβεηα ηφλ ζηοητείφλ ποσ σποβάιιοληαη κε ασηή ηε δήιφζε κπορεί λα ειεγτζεί κε βάζε ηο αρτείο άιιφλ σπερεζηώλ 

(άρζρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΞΑΝΘΗ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Α) πιεξώ ηα γεληθά πξνζόληα πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα ηνπο κόληκνπο 
ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. (άξζξν 169 ηνπ Ν.3584/2007, ΦΔΚ 143/Α/28-07-2007).  
Β) είκαη πγηήο θαη δηαζέησ ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο πνπ ζα 
επηιεγώ.  
Γ) Δίκαη άλεξγνο/ε  
 
  

 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Γει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
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