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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2013 
για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.∆. 

524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

 
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών µουσικής, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία έως 30-6-2014, του ΝΠ∆∆ Κέντρο  
Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης – Τµήµα Πολιτισµού, που εδρεύει στη Ξάνθη, Πλ. ∆ιοικητηρίου 1Α 
µε την διαδικασία του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980). 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).   
2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 1 του ν. 3833/2010, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ 
Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που 
προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους». 
3. Το µε ∆ΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆ σύµφωνα µε το οποίο 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των 
ρυθµίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό). 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).  
5. Τις διατάξεις του Β.∆. 16/1966 «Περί ιδρύσεως µουσικών ιδρυµάτων» (ΦΕΚ Α’7). 
6. Τις διατάξεις του Β.∆. 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. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης (ΦΕΚ 
2233/Β/01-08-2012). 
9. Την απόφαση 28/2013 (Α∆Α: ΒΕ2ΩΟΚ7Ε-Ρ65) απόφαση του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου 
Ξάνθης σχετικά µε «Προγραµµατισµός προσλήψεων έτους 2013». 
10. Την αρ. πρωτ. 36005/10-09-2013 (Α∆Α: ΒΛ9ΕΝ-ΓΧΦ) Κ.Υ.Α. «Έγκριση σύναψης εβδοµήντα 
έξι (76) θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και επτακοσίων ενενήντα 
τριών (793) συµβάσεων µίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθµού και Ν.Π.∆.∆. 
αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για το έτος 
2013». 
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11. Την απόφαση 63/2013 (Α∆Α:ΒΛ9ΞΟΚ7Ε-4ΜΗ) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου 
Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης «Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών 
µουσικής στο ∆ηµοτικό Ωδείο για το σχολικό έτος 2013 -2014». 
14. Την αρ. πρωτ. 10774/18-09-13 (Α∆Α: ΒΛ9ΝΟΡ1Υ-4Τ7) απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής για την επιλογή Καλλιτεχνικού 
Προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη των 
αναγκών του Ωδείου του Τµήµατος Πολιτισµού του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης που 
εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 
Κέντρο 

Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης 

Ξάνθη 
∆Ε Μουσικός 
Πιάνου 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

1 

102 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη ∆Ε Μουσικός 

Κιθάρας 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

2 

103 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη ∆Ε Μουσικός 

Βιολιού 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

1 

104 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη 

∆Ε Μουσικός 
Ανωτέρων 
Θεωρητικών 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

2 

105 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη 

∆Ε Μουσικός 
Πνευστών 
Οργάνων  

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

1 

106 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη 

∆Ε Μουσικός 
Βυζαντινής 
Μουσικής 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

1 

107 

Κέντρο 
Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης Ξάνθη 

∆Ε Μουσικός 
Μονωδίας 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
και τις 30 

Ιουνίου 2014 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
∆ίπλωµα 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 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
∆ίπλωµα 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 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
∆ίπλωµα 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 
κράτος 

104 

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. 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
∆ίπλωµα ή Πτυχίο Κλαρινέτου από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος και εκτελεστής πνευστού οργάνου. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
∆ίπλωµα ή Πτυχίο Φλάουτου από µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το κράτος. 

106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
∆ίπλωµα 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 

107 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
∆ίπλωµα 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. 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου 
Ξάνθης. 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 
θέσης 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε 
τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

101, 102, 104, 
105 

Ως εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία αναγνωρισµένου µουσικού 
ιδρύµατος της ηµεδαπής. 

103, 106, 107 
Πενταετής (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα της 
ηµεδαπής. 

Για όλες τις 
θέσεις 

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.  

  
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1) ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες.  
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 
70 ετών.  
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.                                                                                          
4) 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').  
5) Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. ∆εν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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. ∆ιοικητηρίου 1Α, 3ος 
όροφος, στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Ωδείου, αρµόδιος υπάλληλος κα. Αν. Σιούτα, τηλ. 
2541024542, τα ακόλουθα, νοµίµως επικυρωµένα, 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) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
• Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου 
• Ο ∆ήµος 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 ΝΠ∆∆ 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 Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας 
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Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) 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 (11-10-2013). 
Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούµενων δύναται να τους 
συνυποβάλλουν. 
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 02-10-2013 έως και 11-10-2013, τις ώρες 08:30 έως 
13:30. 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 ∆ήµου Ξάνθης την 
17-10-2013. 
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 ∆ήµου 
Ξάνθης και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την ειδοποίησή τους από το 
Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου 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). 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
1) Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης. 
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη από το www.cityofxanthi.gr. 
3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π∆ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) 
στην εφηµερίδα «Φωνή της Ξάνθης». 
 

Ξάνθη, 30 Σεπτεµβρίου 2013   
 Ο πρόεδρος 

του Ν.Π. 
 

Εµµανουήλ Ι. Φανουράκης 
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ΣΟΧ  1/2013 
 

ΑΙΤΗΣΗ  –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  
 

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

Αριθ. ανακοίνωσης   Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ   

1.Επωνυµία φορέα: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

2. που εδρεύει στο νοµό: ΞΑΝΘΗΣ  

3. που εδρεύει/ανήκει στο δήµο: ΞΑΝΘΗΣ  
 

Β .  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα τα ατοµικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυµο:  2. Όνοµα 3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. µητέρας:  5. Ηµ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α Γ  
 

 
 

7. Α.∆.Τ.:  8. Τόπος κατοικίας (πόλη, δήµος, κοινότητα): 
  

(νοµός):  
 

9. Οδός:  10. Αριθ.:  11. Τ.Κ.:   

12. Τηλέφωνο:  13. Κινητό:  14. e-mail:   
 

Γ .  ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ   

α/α Ονοµασία τίτλου Ίδρυµα έτος 
κτήσης 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

∆ .  ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ  ΠΕΡΑΝ  ΤΩΝ  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  

α/α Ονοµασία τίτλου Ίδρυµα έτος 
κτήσης 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

Ε .  ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  [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: 1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή 

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

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]      
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[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]  

1. .................................................................................... 

 

10. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 13. .....................................................................................  

5. .................................................................................... 14. .....................................................................................  

6. .................................................................................... [συµπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

7. .................................................................................... 

 

 

8. ....................................................................................  

9. ....................................................................................  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ  

 
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).  

 

 Ηµεροµηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο /Η  υποψήφι . . . .   
  

 Ονοµατεπώνυµο :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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