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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  
ορισμένου χρόνου 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 
41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 116 του Ν.4547/2018. 
3. Το άρθρο 24 § 2 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-
2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-
19». 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ68/Α'/20-03-2020) 
με την οποία αναθεωρήθηκαν οι Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ55/Α'/11-03-2020 και 
64/Α'/14-03-2020. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 
20 του Ν.2738/1999. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε΄ του Ν.3812/2009. 
7. Την υπ΄ αριθμ. 296/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, αναφο-
ρικά με την πρόσληψη επτά (7) εργατών  καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) και δύο (2) 
οδηγών  απορριμματοφόρων στο Δήμο Ιωαννιτών . 
6. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

Ανακοινώνει- επαναπροκηρύσσει 
 

mailto:gt@ioannina.gr


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, 
εννέα  (9) συνολικά ατόμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας,καθόσον εξακολουθεί 
να υφίσταται άμεσος κίνδυνοςεμφάνισης και διασποράς του κορωναϊού COVID-19, με τις κάτωθι 
ειδικότητες: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Α-
ΡΙΘ-
ΜΟΣ 

Α-
ΤΟ-

ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμμα-
τοφόρων  

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τε-
χνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυ-
τοκινήτων και Μοτοσικλετών ή 
πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τε-
χνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  
 Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή  
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλα-
δή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων 
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυ-
τοκινήτων Οχημάτων  ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 
ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστη-
μάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων 
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικήςή  
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Ε-
παγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι-
δευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχο-
λής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας 
(Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε 
ισχύ.  

Τέσσερις 
(4) μήνες 



 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα α-
νωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας 
((Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ) ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε 
ισχύ.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα α-
νωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει 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, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας ο-
δήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας . 
β) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορί-
ας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε 
ισχύ.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα α-
νωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυ-
τήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει 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, μετά την απόκτησητης επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατηγορίας . 
β) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ ή  C΄ κατηγορί-
ας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει). 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε 



ισχύ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή  C΄ κατη-
γορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιη-
τικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την 
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκι-
νήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να 
είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της 
οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 
κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ 
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος 
και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την εν-
σωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγο-
ριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποι-
ητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύ-
πτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, 
γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να α-
ναφέρονται: 

 Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος 
τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς 
και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει 
χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 
και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται 
ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομί-
σουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση 
άδεια οδήγησης.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει 
προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις 
του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκει-
μένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκρι-
μένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως 
σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να ανα-
φέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 



αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει 
η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση 
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της ά-
δειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγή-
σει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρ-
χείων της, αρκεί : 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην 
οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την 
ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 
προκήρυξη. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος 
της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλαν-
δία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης 
του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 
4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγη-
σης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν 
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγ-
γελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

ΥΕ εργατών 
καθ/τας (α-
ποκομιδής 
απορριμμά-
των) 
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 § 2 του 
Ν.2527/97). 

Τέσσερις 
(4)  μήνες 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2. Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μηνέχουν καταδικα-

στεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουνστερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώματα). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξήςδικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται). 
3. Φωτοαντίγραφο τυπικών προσόντων (όπως αναφέρονται παραπάνω). 

Σε περίπτωση ύπαρξης εμπειρίας ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας γίνεται α) μεβεβαίωση 
δημοσίου φορέα ή β) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωσηστην οποία θα 
αναγράφεται η διάρκεια και το είδος της εργασίας . 



4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότιπληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος τουΝ.3584/2007. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική 
εφημερίδα.  
 Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 16684/3559/16-3-2020 ( ΑΔΑ: ΨΥΕ0ΩΕΩ-12Ο) απόφασηΔη-
μάρχου, λόγω της αναστολής από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας απόφασης, 
της υποδοχής και αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών, 
προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται η αθρόα φυσική παρουσία και συνάθροιση πο-
λιτών στις δημοτικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια να μετριάζεται η πιθανότητα εξάπλωσης του 
κορωνοϊού COVID-19,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι νααποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση (email) protocollo@ioannina.grή ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Διοικη-
τικών Υπηρεσιών, Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44 Ιωάννινα (υπόψη καςΤριαντακωνσταντή Παναγιώτας). 
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφρά-
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.   
 Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυ-
δρομική αποστολή, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικάθα κατατίθενταιαυτοπροσώ-
πωςστο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος),  κατόπιν τηλεφωνι-
κής συνεννόησης με τους υπαλλήλους Καραγιάννη Παναγιώτη (τηλ. 2651361349) και Μάστορα 
Ανδρέα (τηλ. 2651361372) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

Επισήμανση: Οι αιτήσεις μαζί με τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά που έχουν 
ήδη κατατεθεί σύμφωνα με την αριθ. 22384/4664/30-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΙΩΕΩ-ΖΔ7)  ανα-
κοίνωσή μας θα ληφθούν υπόψη   αυτεπαγγέλτως  και δεν χρειάζεται η εκ νέου υποβολή 
τους.  
Τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή τροποποίηση αίτησης των ήδη κατατεθειμέ-
νων αιτήσεων γίνονται δεκτά εντός της τιθέμενης με την παρούσα ανακοίνωση προθε-
σμίας.  
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