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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2018
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί
ωρομισθία από 01.10.2018 έως 30.06.2019, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης –
Τμήμα Πολιτισμού, που εδρεύει στη Ξάνθη, Πλ. Διοικητηρίου 1Α, σύμφωνα με την διαδικασία του
Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007).
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 18/Α/03.03.1994) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των
ρυθμίσεων του Ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).
5. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’7).
6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006).
8. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015).
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ
2233/Β/02-08-2012).
10. Την υπ’ αριθμ. 17/14.02.2018 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖΟΚ7Ε-ΠΥΠ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, περί «Προγραμματισμός προσλήψεων
ωρομίσθιου προσωπικού έτους 2018-2019».
11. Την ΚΥΑ οικ. 28831/15.06.2018 (ΑΔΑ: 6913465ΧΘ7-811) «Έγκριση σύναψης εκατόν πενήντα
δύο (152) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εβδομήντα μίας
(71) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο εγκρίθηκαν δέκα (10) θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ.
12. Την με αριθμό 6183/25.06.2018 (ΑΔΑ: 78ΝΠΟΡ1Υ-ΕΜΘ) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί «Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή
Καλλιτεχνικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 524/1980).
13. Την απόφαση 58/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΒ8ΟΚ7Ε-8ΕΧ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης περί «Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών
μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο για το σχολικό έτος 2018 -2019».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των
αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
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διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Κωδικός
θέσης
101

102

103

104

105

106

107

108

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
υπηρεσίας
Κέντρο
Καθηγητής
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
τις 30.06.2019
πιάνου
Ξάνθης
Κέντρο
Καθηγητής
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
τις 30.06.2019
κιθάρας
Ξάνθης
Κέντρο
Καθηγητής
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
τις 30.06.2019
βιολιού
Ξάνθης
Καθηγητής
Κέντρο
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
θεωρητικών
τις 30.06.2019
Ξάνθης
μαθημάτων
Κέντρο
Καθηγητής
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
τις 30.06.2019
πνευστών
Ξάνθης
Καθηγητής
Κέντρο
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
βυζαντινής
τις 30.06.2019
Ξάνθης
μουσικής
Κέντρο
Καθηγητής
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
τις 30.06.2019
μονωδίας
Ξάνθης
Καθηγητής
Κέντρο
Από 01.10.2018 έως
Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθη
μουσικοκινητικής
τις 30.06.2019
Ξάνθης
αγωγής

Αριθμός
ατόμων
1

1

1

3

1

1

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

101

102

103

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Πιάνου από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Κιθάρας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Βιολιού από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
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104

105

106

107

108

κράτος
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Φούγκας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Αντίστιξης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της Α’ επικουρίας).
Πτυχίο Αρμονίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο Πνευστού οργάνου και πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων και Φούγκας από
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Εκτελεστής Πνευστού μουσικού οργάνου και πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων από
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της Α’ επικουρίας).
Εκτελεστής Πνευστού μουσικού οργάνου με προϋπηρεσία σε μπάντα.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δίπλωμα Μονωδίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από
το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο Μονωδίας από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
κράτος.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλος σπουδών μουσικοπαιδαγωγικής κατεύθυνσης από μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το κράτος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Βεβαίωση μουσικοκινητικής αγωγής από αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα ( Ωδείο –
Μουσική Σχολή).

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
Ξάνθης.

Κωδικός
θέσης
105, 107
101, 102, 103,
104, 106

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης)
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αναγνωρισμένου μουσικού
ιδρύματος της ημεδαπής.
Πενταετής (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής.
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108
Για όλες τις
θέσεις

Δεν απαιτείται.
Η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ σε
επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, διεθνής
καλλιτεχνική σταδιοδρομία (ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου),
ηχογραφήσεις, δισκογραφία, κτλ. και οποιαδήποτε συμμετοχή σε μουσικά σύνολα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως
70 ετών.
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007).
4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος
όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αναστασία Σιούτα, τηλ.
2541024542/Τμήμα
Πολιτισμού,
τα
ακόλουθα,
σύμφωνα
με
τον
Ν.4250/2014
(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014), δικαιολογητικά:
1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5) Βεβαίωση προϋπηρεσίας. (με αριθμό έγκρισης από το ΥΠ.ΠΟ. στο ειδικό μάθημα για το οποίο
αιτείται την θέση. Ταυτόχρονη προϋπηρεσία σε περισσότερα μουσικά ιδρύματα δεν προσμετράται.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
• Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι
εγγεγραμμένος.
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η
αιτία απαλλαγής.
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον
δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
• ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα
εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας
Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν
δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία
για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
κατάθεσης της αίτησης 16.09.2018.
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους
συνυποβάλλουν.
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 07.09.2018 έως και 16.09.2018, τις ώρες 08:00 έως
14:00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερες προκηρύξεις (2015, 2016,
2017) όπως Πτυχία Ωδείων, Βεβαιώσεις σεμιναρίων κ.α. δύναται να μην επανυποβληθούν,
εφόσον τούτο αναφέρεται επί της αιτήσεως συμμετοχής. Η περίπτωση δεν αφορά το
αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΔΤ ή Διαβατήριο) το οποίο υποβάλλεται οπωσδήποτε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς
επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης την
24.09.2018.
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την
επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.
Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να κληθούν νομίμως να
υποβληθούν σε ακρόαση.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της
τριμελούς Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5)
ημερών από την ανάρτηση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή τους από
το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:
Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα
- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
- Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.
Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία:
- Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου (για άνδρες).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη από το www.cultureofxanthi.gr και το www.cityofxanthi.gr.
3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα όπως ορίζει το ΠΔ 524/80
(ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).
Ξάνθη 05 Σεπτεμβρίου 2018
Ο πρόεδρος
Πασχάλης Λύρατζης
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ΑΙ Τ Η Σ Η – Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η
...................................
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

Αριθ. ανακοίνωσης
Α.

ΣΤΟ ΙΧΕΙ Α ΦΟ ΡΕ Α ΠΡ Ο ΣΛ ΗΨΗΣ

1.Επωνυμία φορέα: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
2. που εδρεύει στο νομό: ΞΑΝΘΗΣ
3. που εδρεύει/ανήκει στο δήμο: ΞΑΝΘΗΣ
Β.

Σ ΤΟ ΙΧΕΙ Α ΥΠΟ ΨΗ ΦΙ Ο Υ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο:

2.
Όνομ
α:
5. Ημ/νία γέννησης:

4. Όν. μητέρας:
6. Α.Δ.Τ.:

3. Όν. πατέρα:
/

7. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήμος, κοινότητα):

8. Οδός:

α/α

12. Κινητό:

Α

Γ

(νομός):
9. Αριθ.:

11. Τηλέφωνο:
Γ.

6. Φύλο:

/

10. Τ.Κ.:

13. e-mail:

ΤΙ ΤΛ ΟΙ Σ ΠΟ ΥΔΩ Ν
Ονομασία τίτλου

Ίδρυμα

έτος
κτήσης

Ίδρυμα

έτος
κτήσης

1.
2.
3.
4.
Δ . ΤΙ ΤΛ ΟΙ ΣΠΟ ΥΔΩ Ν ΠΕΡ ΑΝ ΤΩΝ ΠΡ Ο ΑΠ ΑΙ ΤΟ ΥΜ Ε ΝΩΝ
α/α

Ονομασία τίτλου

1.
2.
3.
4.
Ε.

Ε ΠΙ ΔΙΩ ΚΟΜ Ε ΝΕΣ ΘΕ ΣΕΙ Σ Κ ΑΤ Α Σ Ε ΙΡ Α ΠΡ Ο ΤΙΜ ΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της
ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην ανακοίνωση, σε ποιο βαθμό εντοπιότητας εντάσσεστε (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν
επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας (πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)]
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

α.

Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

σας

β.

Εντοπιότητα [αναγράψτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ ]

γ.

Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα
κύρια προσόντα) ή Α (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)]

δ.

Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε
για καθεμία από τις προτιμήσεις σας]

1η επιλογή

2η επιλογή

3η επιλογή

4η επιλογή

5η επιλογή

ΑΔΑ: 6ΧΨΖΟΚ7Ε-ΓΨΞ
Κ ΑΤ ΑΛΟΓ ΟΣ Σ ΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚ ΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε παλαιότερες προκηρύξεις, σημειώστε το έτος υποβολής.

1.

....................................................................................

10.

.....................................................................................

2.

....................................................................................

11.

.....................................................................................

3.

....................................................................................

12.

.....................................................................................

4.

....................................................................................

13.

.....................................................................................

5.

....................................................................................

14.

.....................................................................................

6.

....................................................................................

7.

....................................................................................

8.

....................................................................................

9.

....................................................................................

[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε
επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε
περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2.
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί
όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
3.
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή
ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα
ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).

Ημ ε ρομην ία: . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Ο /Η υ ποψ ήφ ι. .. .

Ο ν ομα τε πώ ν υμο: . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

[υπογραφή]

