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ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΟΝΟΜΑ : ____________________________________ 

ΕΠΩΝΥΜΟ : __________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ________________________________ 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : _______________________________ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ : __________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : _________________________________ 

                       __________________________________ 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : _____________________________ 

Α.Δ.Τ. : ______________________________________ 

Α.Φ.Μ. : _____________________________________ 

Α.Μ.Α. ΙΚΑ : __________________________________ 

ΑΜΚΑ : ______________________________________ 

IBAN : _______________________________________ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ :  

____________________________________________ 

ΕΓΓΑΜΟΣ :   ΝΑΙ __________   ΟΧΙ __________ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : _____________________ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ : 

Ι.Κ.Α. :   ΝΑΙ _____________  ΟΧΙ _______________ 

Ο.Γ.Α. :  ΝΑΙ ______________  ΟΧΙ _____________ 

ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ : ____________________________ 

 

ΘΕΜΑ : « ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥ ΩΣ 

                 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» 

 

 

Λευκάδα __________/__________/2018 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας παρακαλώ όπως με προσλάβετε ως : 

□ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ 

□ ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

της Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας 

______________________________________ 

του Δήμου Λευκάδας. 

Έχω εργαστεί ως : 

□ ΨΕΚΑΣΤΗΣ  

□ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗΣ 

□ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

□ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

Επιτρέπω/Δεν επιτρέπω στην Υπηρεσία την 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού Ποινικού 

Μητρώου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού 

δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων 

σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της 

άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του 

ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 

ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν 

προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να 

προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σε επίπεδο 

Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, πρόσφατης 

έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 

ανεξαρτήτου χρόνου. 

4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. 

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα 

Ασφαλισμένου (για Α. Μ. ΙΚΑ) 

6. Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Αριθ. πρωτ. ________________________ 

Ημερομηνία ________________________ 

ΣΟΧ 1/2018 



7. Φωτοαντίγραφο αριθμού λογαριασμού 

βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο όνομα αυτό του 

εργαζόμενου. 

 

8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:  α) δεν έχετε 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, παραβίαση καθήκοντος καθ ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής, β) δεν είσαστε υπόδικος και δεν έχετε παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχετε, λόγω 

καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά σας δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελείτε  υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

9. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή 

ιδιώτη εργολάβου δακοκτονίας). 

10. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

11. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε σχολές. 

12. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, 

στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής 

αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η 

προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική 

ιδιότητα. Ανάλογα με την περίπτωση, όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Α, Β και Γ. 

 

13. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

               Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ η  

               οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
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Ο/Η ΑΙΤ_____________ 

 

 

 

 

 

_________________________ 


