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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 485/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  δύο  (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση  

πρόσκαιρων αναγκών  του καταφυγίου αδέσποτων ζώων  του Δήμου για τις εξής κατά α-

ριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και την αντίστοιχη 

χρονική περίοδο: 

 
ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ-

ΜΟΣ 

ΑΤΟ-

ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗ ΔΙ-

ΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ Κτη-

νιάτρων 

2 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-

στημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-

γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 

β)Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων Έναρ-

ξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότη-

τας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Ε-

παγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. 

Δύο (2) 

μήνες 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,  να είναι υγιείς και αρτι-

μελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που θα καλύψουν.  

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση ). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  
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2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργα-

στεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα 

της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.   

4. Τίτλο σπουδών  

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών  

στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (Δ/νση: Κα-

πλάνη 7  2ος όροφος, τηλ: 2651361346)  έως την 15/11/2019  αρμόδιος  για την παραλαβή εί-

ναι ο υπάλληλος κ. Καραγιάννης Παναγιώτης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των 

κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. 

2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μη-

νών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.  

3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:  

Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, 

για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει 

τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 

παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού κα.)  

4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: 

Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθ-

μού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικρά-

της") συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απα-

σχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.  

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως 

αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004 

5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης  σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρό-

νου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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