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ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 
 

Για την πρόςληψη προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου  
οριςμϋνου χρόνου 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

 
Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπωσ αντικαταςτϊθηκαν με αυτϋσ του ϊρθρου 
41 του Ν.4325/2015 και του ϊρθρου 116 του Ν.4547/2018. 
3. Σο ϊρθρο 24 § 2 τησ από 14-3-2020 Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου (ΥΕΚ 64/Α΄/14-3-
2020) «Κατεπεύγοντα μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ ανϊγκησ περιοριςμού τησ διαςπορϊσ του COVID-
19». 
4. Σισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 37 “Κατεπεύγουςεσ διατϊξεισ λειτουργύασ Οργανι-
ςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ” τησ Πρϊξησ Νομοθετικού Περιεχομϋνου(ΥΕΚ68/Α'/20-03-2020) 
με την οπούα αναθεωρόθηκαν οι Π.Ν.Π. που δημοςιεύθηκαν ςτο ΥΕΚ55/Α'/11-03-2020 και 
64/Α'/14-03-2020. 
5. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπωσ ςυμπληρώθηκε με την παρ.4 του ϊρθρου 
20 του Ν.2738/1999. 
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ.2 εδϊφιο ιε΄ του Ν.3812/2009. 
7. Σην υπ΄ αριθμ. 293/2020  απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ιωαννιτών, αναφο-
ρικϊ με την πρόςληψη ενόσ (1) ατόμου προςωπικού ιδιωτικού δύκαιου οριςμϋνου χρόνου ΣΕ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ για το ϋτοσ 2020 για την κϊλυψη ϋκτακτων κατεπειγουςών πρόςκαιρων ανα-
γκών. 
8. Σον ιςχύοντα Οργανιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου μασ. 
 

Ανακοινώνει 
 

Σην πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου δύμηνησ  διϊρκειασ,  με 
δυνατότητα παρϊταςησ αυτόσ για δυο (2) επιπλϋον μόνεσ  ενόσ (1) ςυνολικϊ ατόμου  για την α-
ντιμετώπιςη τησ παρούςασ απρόβλεπτησ κατϊςταςησ  με την κϊτωθι ειδικότητα: 
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘ-
ΡΙΘ-
ΜΟ 
ΑΣΟ-
ΣΟ-

ΜΨΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΦΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΕ ΠΛΗΡΟ-
ΥΟΡΙΚΗ  

1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 Πτυχύο ό δύπλωμα: 
 - Πληροφορικόσ  
- Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων  
- Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών  
- Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων  
- Βιομηχανικόσ Πληροφορικόσ  
- Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών  
- Γεωπληροφορικόσ και Σοπογραφύασ 
 - Πληροφορικόσ και Σεχνολογύασ Τπολογιςτών  
- Σηλεπληροφορικόσ και Διούκηςησ  
- Σηλεπικοινωνύεσ και Δύκτυα Η/Τ (ΠΕ)  
- Επιχειρηματικού χεδιαςμού και Πληροφοριακών υςτη-
μϊτων  
- Εφαρμογών Πληροφορικόσ ςτη Διούκηςη και ςτην Οικο-
νομύα  
- Διαχεύριςησ Πληροφοριών  
ΣΕΙ τησ ημεδαπόσ ό Κ.Α.Σ.Ε.Ε . ό ιςότιμων τύτλων ςπουδών 
αντύςτοιχησ ειδικότητασ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδα-
πόσ.  

δύο (2) μό-
νεσ με δσνα-

ηόηηηα παρά-

ηαζης  για 

δσο (2) επι-

πλέον μήνες   

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να εύναι ηλικύασ από 18 ϋωσ 65 ετών. 
2. Να διαθϋτουν την υγεύα και τη φυςικό καταλληλότητα για να εργαςτούν. 
3. Να μην ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μηνϋχουν καταδικα-

ςτεύ ό να μην εύναι υπόδικοι για εγκληματικό δρϊςη ό να μην ϋχουνςτερηθεύ τα πολιτικϊ τουσ 
δικαιώματα). 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει μαζύ με την αύτηςη τουσ να υποβϊλλουν και τα εξόσδικαιολογητικϊ: 
1. Υωτοαντύγραφο τησ αςτυνομικόσ τουσ ταυτότητασ. 
2. Υωτοαντύγραφο τύτλου ςπουδών 
3. Τπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφϋρουν ότιπληρούν τα γενικϊ 

προςόντα διοριςμού που προβλϋπονται ςτο πρώτο μϋροσ τουΝ.3584/2007. 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ (υπολογιζόμενεσ ημερολογι-
ακϊ) και αρχύζει από την επόμενη ημϋρα τησ τελευταύασ δημοςύευςησ τησ παρούςασ ςε  τοπικό 
εφημερύδα.  
 ύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 16684/3559/16-3-2020 ( ΑΔΑ: ΧΤΕ0ΨΕΨ-12Ο) απόφαςη 
Δημϊρχου, λόγω τησ αναςτολόσ από τη Δευτϋρα 16 Μαρτύου 2020 και μϋχρι νεωτϋρασ απόφαςησ, 
τησ υποδοχόσ και αυτοπρόςωπησ παρουςύασ των πολιτών ςτισ υπηρεςύεσ του Δόμου Ιωαννιτών, 
προκειμϋνου με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται η αθρόα φυςικό παρουςύα και ςυνϊθροιςη πο-
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λιτών ςτισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ και κατϊ ςυνϋπεια να μετριϊζεται η πιθανότητα εξϊπλωςησ του 
κορωνοώού COVID-19,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποςτεύλουν τισ αιτόςεισ με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) protocollo@ioannina.grό ταχυ-
δρομικά με ςυςτημϋνη επιςτολό ςτην ταχυδρομικό διεύθυνςη Δόμοσ Ιωαννιτών, Διεύθυνςη Δι-
οικητικών Τπηρεςιών, Καπλϊνη 7, Σ.Κ. 454 44 Ιωϊννινα (υπόψη κασ Σριαντακωνςταντό Πανα-
γιώτασ). 
 την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ, το εμπρόθεςμο των αιτόςεων 
κρύνεται με βϊςη τησ ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊ-
γιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων.   
 ε περύπτωςη που δεν μπορεύ να γύνει χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό ταχυ-
δρομικό αποςτολό, η αύτηςη με τα ςυνημμϋνα δικαιολογητικϊθα κατατύθενταιαυτοπροςώπωσ-
ςτο τμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Δόμου (Καπλϊνη 7 – 2οσ όροφοσ),  κατόπιν τηλεφωνικόσ ςυ-
νεννόηςησ με τουσ υπαλλόλουσ Καραγιϊννη Παναγιώτη (τηλ. 2651361349) και Μϊςτορα Ανδρϋα 
(τηλ. 2651361372) κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
ΜΨΤΗ ΕΛΙΑΥ 

 
Κοινοπούηςη: 
Εφημερύδα «Νϋοι Αγώνεσ»  για δημοςύευςη 
ςτο φύλλο τησ 07-05-2020 
 
Ε.Δ. 
1. Φρον. Αρχεύο 
2. Υ. Προςλόψεισ προςωπικού Ι.Δ.Ο.Φ. 

ΑΔΑ: 9ΘΝΦΩΕΩ-Σ1Υ


		2020-05-06T16:33:11+0300
	Athens




