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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν. 3584/2007. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/09 και συµπληρώθηκε µε την περ. της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν. 4071/12 µε την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο δεν υπάγεται στις 
διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94. 

5. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1760/12-09-2016  βεβαίωση του Φορέα Πνευµατικού-Κοινωνικού 
–Αθλητικού Κέντρου ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου (Ν.Π.∆.∆.) στην οποία αναφέρεται ότι 
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον  προϋπολογισµό έτους 2016. 

6. Την υπ' αριθµ. 70/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό 
–Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου» περί αιτήµατος για 
πρόσληψη  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) ατόµου, 
ειδικότητας καθαριστών/στριων, χρονικής διάρκειας δύο µηνών. 

7. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 151702/20-09-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης της αριθµ. 
70/2016 απόφασης του ∆.Σ. του Πνευµατικού – Κοινωνικού – Αθλητικού Κέντρου 
∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για δύο (2) µήνες. 
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
δίµηνης απασχόλησης, ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό ατόµου , ειδικότητα µε τα αντίστοιχα 
τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια. 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/
ΣΤΩΝ 

1 
 

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
διορισµού 

 
∆ύο (2) µήνες 
 
 

 
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικoτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 
       

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 

3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δηµόσιου 

ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στους οποίους έχει απασχοληθεί τους τελευταίους 
δώδεκα (12) µήνες. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους, στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. 
∆/νση Ραζή Κότσικα 12 Μεσολόγγι ), εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.  
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από 26-09-2016 έως 28-09-2016. 
(Έντυπο αίτησης θα δίνεται από την υπηρεσία) 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                       
                                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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