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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

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  Διοίκησης-  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. 31/09-01-2017  βεβαίωση του Φορέα «Πνευματικού-Κοινωνικού –
Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ν.Π.Δ.Δ.) στην οποία αναφέρεται ότι  
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2017.

6. Την υπ' αριθμ. 107/2016(ΑΔΑ:78XIOKΨN-8ΓI) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ «Πνευματικό –Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου» περί  
αιτήματος για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο μηνών.

7. Την  υπ΄αριθμ.  πρωτ.4698/12-01-2017 (AΔΑ:6ΓΤ9ΟΡ1Φ-ΑΦΙ)  απόφαση  του  Γ.Γ.  της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης της  
αριθμ. 107/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού – Κοινωνικού – Αθλητικού Κέντρου 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.
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Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης  
απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για  
τις  εξής  κατά  αριθμό  ατόμων ,  ειδικότητες  με  τα  αντίστοιχα  τυπικά  προσόντα  και  
χρονική διάρκεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. 
ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Πέντε (5) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος 
ειδικότητας  Μαγειρικής  Τέχνης  ή  Τεχνικός 
Μαγειρικής  Τέχνης  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή  
δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των 
παρακάτω  σχολικών  μονάδων  :  ΙΕΚ  ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου 
Α’  ή  Β’  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής 
Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος  
σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Οι  κάτοχοι  πτυχίων 
Βασικής  Εκπαίδευσης  του  Οργανισμού 
Τουριστικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης 
(ΟΤΕΚ)  του  τμήματος  του  β.δ.  151/1971 
(ΦΕΚ  52Α')  Μαγειρικής  Τέχνης  διετούς 
κύκλου  σπουδών  υποχρεούνται  να 
προσκομίσουν  και  απολυτήριο  τίτλο 
τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  και  
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον 
υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο 
τριταξίου
γυμνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού  σχολείου)  ή  ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής 
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν.  2817/2000  της  ημεδαπής  ή  άλλος 
ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής  και  
αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) 
ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Δύο (2) μήνες
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Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον 
υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980 
απολυτήριο  δημοτικού  σχολείου)  ή 
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης 
Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.  580/1970  ή 
απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων  Ειδικής 
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της  
αλλοδαπής  και  αντίστοιχη  εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ

Δύο(2) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος 
ειδικότητας  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή 
Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων ή  Βοηθών 
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων  ή   Προσχολικής 
Αγωγής  Δραστηριοτήτων  Δημιουργίας  και  
Έκφρασης  ή  Επιμελητών  Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών  Φροντιστών   ή  Προσχολικής 
Αγωγής  Δραστηριοτήτων  Δημιουργίας  και  
Έκφρασης  ή  Επιμελητών  Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών  Φροντιστών  ή  Προσχολικής 
Αγωγής  Ημερήσιας  Φροντίδας  Παιδιών  με 
Ειδικές  Ανάγκες  ή  Βοηθών  Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας  ή  Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή 
δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των 
παρακάτω  σχολικών  μονάδων  :  ΙΕΚ  ή 
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α’  ή  Β’ 
κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού 
Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Λυκείου  ή  Σχολής  Επαγγελματικής 
Κατάρτισης  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής 
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.  
3475/2006  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος 
σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δύο (2) μήνες

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/
ΤΩΝ

Δύο(2) Δεν  απαιτούνται  τυπικά  προσόντα 
διορισμού

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

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών για την ειδικότητα που χρειάζεται.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.  

3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)
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4.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 ή να δηλώνει ότι  πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 .Επίσης να δηλώνει ότι είναι 
άνεργη-ος και δεν έχει εργαστεί  με παρόμοια σύμβαση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δέκα μήνες   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους, στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση:  
Ραζή  Κότσικα  12  Μεσολόγγι  ),στο  τμήμα  Προσωπικού-  υπεύθυνη  κα  Κωνσταντίνα  
Παπαγεωργίου, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  
της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π. 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από    13/01/2017 έως και 19 /01/2017ώρα 15,00.
(Έντυπο αίτησης  και υπεύθυνες δηλώσεις θα δίνονται από την υπηρεσία)

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                      
                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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