Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Καλαμαριάς
Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα
Θεσ/νικη τ.κ.55132
Τηλ.& Fax 2310 455988
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καλαμαριά, … / … / 2014
Αρ. Πρωτ.: _____________
(Προσοχή: όλα τα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται υποχρεωτικά)
1. ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________ ___________ ________________
2. ΟΝΟΜΑ: ___________________________________ __________ _________________
3. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ______________________________________________
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ___________________________ _____________________
5. ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ___________________________________________________
6. Α.Μ.Κ.Α.: ______________________________________________________________
7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ: …, ΑΓΑΜΟΣ: …, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ: …, ΧΗΡΟΣ: … .
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ: … … … (0-18 ΕΤΩΝ: … … … , ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ: … … … )
9. ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ) : ______________________________________________
10. Δ.Ο.Υ.: ___________________________________________________________________________
11. ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: _____________________ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ______________________
12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ: ______________________________ ΑΡ.:__________
ΠΟΛΗ:______________________________ ΤΚ:___________ EMAIL: ______________
13. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: ____________________ ΚΙΝΗΤΟ :_________________________
Παρακαλώ όπως με προσλάβετε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στον κλάδο/ειδικότητα:

1. ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ………………………………
Συνημμένα επισυνάπτω (βάλτε σε κύκλο τα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε):
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2.
Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης.
3.
Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
4.
Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας
5.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
6.
Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
7.
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης.
8.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
9.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

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 για την υπηρεσία που
προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος
611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/-ΟΥΣΑ
__________________

