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ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ 

 

Σο Κέληρο Ποιηηηζκού Δήκοσ Ξάλζες, ζύκθφλα κε ηελ αρ. απόθαζε 96/21-12-2015 

(ΑΔΑ: 7ΚΗΟΟΚ7Ε-ΦΛΡ) ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ, ηελ αρ. 15918/11-01-2016 (ΑΔΑ: 

ΧΡ8ΖΟΡ1Τ-ΘΥΑ) έγθρηζε λοκηκόηεηας ηοσ Γ.Γ. ηες Αποθεληρφκέλες Δηοίθεζες Μαθεδολίας 

Θράθες, ζα προβεί ζηελ πρόζιευε οθηώ αηόκφλ (8) ΤΕ Εργαηώλ-Γεληθώλ Καζεθόληφλ, γηα ηης 

αλάγθες δηοργάλφζες ηφλ Θραθηθώλ Λαογραθηθώλ Εορηώλ – Ξαλζηώηηθο Καρλαβάιη 2016, κε 

ζύκβαζε εργαζίας ορηζκέλοσ τρόλοσ, ζύκθφλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρζροσ 14 ηοσ Ν.2190/1994 

(όπφς ασηός ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη), θαη ηελ περίπηφζε ιε ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν. 3812/09. 

Οη εργάηες ζα εργαζηούλ από ηελ 01 Φεβροσαρίοσ έφς θαη ηελ 31
ε
 Μαρηίοσ 2016.  

Οη ελδηαθερόκελοη κπορούλ λα σποβάιιοσλ ηης αηηήζεης θαη ηα δηθαηοιογεηηθά ζηο 

Σκήκα Δ/θώλ & Οηθολοκηθώλ Τπερεζηώλ ηοσ Κέληροσ Ποιηηηζκού Δήκοσ Ξάλζες, Πιαηεία 

Δηοηθεηερίοσ 1
α
, 5

ος
 όροθος από ηης 21 έως και τις 26 Ιανοσαρίοσ 2016, θαηά ηης εργάζηκες 

ώρες. 

 

ΓΕΝΘΚΑ 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. 

 

ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ 

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 ή θάρηα αλεργίας θαη όηη πιερούλ ηα γεληθά προζόληα δηορηζκού 

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

4. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαηάζηαζες ηοσ Δήκοσ ζηα Δεκοηοιόγηα ηοσ οποίοσ είλαη 

εγγεγρακκέλος ή πηζηοποηεηηθό εγγραθής ζηα δεκοηοιόγηα ηοσ Δήκοσ (γηα ηοσς 

άγακοσς). 

5. Πηζηοποηεηηθό ηοσ οηθείοσ Δήκοσ ή ηες θοηλόηεηας γηα ηε κόληκε θαηοηθία ηοσ 

σπουεθίοσ (Ν.2647/1998, άρζ. 4, παρ. 5). 

 

 

Ο πρόεδρος ηοσ Ν.Π. 

Παζτάιες Λύραηδες 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%97%CE%9F%CE%9F%CE%9A7%CE%95-%CE%A6%CE%9B%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A18%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%98%CE%A7%CE%91?inline=true


Έντσπο αίτησης εποτιακού προσωπικού ΘΛΕ 2016 

 

 Ξάνθη ……………. 

  

 Αρ. πρωη. ………... 

 

ΑΙΤΗΣΗ  

 

Προς: 

Κένηρο Πολιηιζμού 

Δήμοσ Ξάνθης 

 

Επώνσμο  
 

Παρακαλώ όπως με προζλάβεηε ως 

εποτιακό προζωπικό για ηις ανάγκες 

διοργάνωζης ηων Θρακικών 

Λαογραθικών Εορηών – Ξανθιώηικο 

Καρναβάλι 2016. 

Όνομα  

Όνομα παηρός  

Όνομα μηηρός  

Ημερομηνία γέννηζης  

Τόπος γέννηζης  

Δ/νζη καηοικίας (οδός – 

αριθμός) 
 

Τατ. Κώδικας  

Πόλη  

Νομός  

Α.Φ.Μ.  

Α.Μ.Κ.Α.  

Αριθμός μηηρώοσ ΙΚΑ  

Αριθμός Δεληίοσ 

Τασηόηηηας 
 

Τηλέθωνα  

 

 

 Ο/Η αιη… 

 

 

 

(σπογραθή) 

 



 
  

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 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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