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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Για την πρόςληψη προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου  
οριςμϋνου χρόνου 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
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. 494/2020 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ιωαννιτών, αναφο-
ρικϊ με την πρόςληψη ενόσ (1) ατόμου προςωπικού ιδιωτικού δύκαιου οριςμϋνου χρόνου ΠΕ Δι-
οικητικού-Οικονομικού  για το ϋτοσ 2020 για την κϊλυψη ϋκτακτων κατεπειγουςών πρόςκαιρων 
αναγκών.  
8. Σον ιςχύοντα Οργανιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου μασ. 
 

Ανακοινώνει 
 

Σην πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου  τετρϊμηνησ διϊρκεια-
σενόσ (1) ςυνολικϊ ατόμου  για την αντιμετώπιςη τησ παρούςασ απρόβλεπτησ κατϊςταςησ  με 
την κϊτωθι ειδικότητα: 
 
 

mailto:gt@ioannina.gr
ΑΔΑ: ΩΘΜΙΩΕΩ-5ΦΚ



ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘ-
ΡΙΘ-
ΜΟ 
ΑΣΟ-
ΣΟ-

ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΦΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΙΚΟΤ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟΤ 

1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α)ΟποιοδόποτεπτυχύοόδύπλωμαΑΕΙόδύπλωμαΕλληνικούΑν
οικτούΠανεπιςτημύου(ΕΑΠ)ΑΕΙόΠρογραμμϊτωνπουδώνΕ
πιλογόσ(Π..Ε.)ΑΕΙτησημεδαπόσό ϊλλοσ ιςότιμοστύτλοσ τησ 
αλλοδαπόσ,και 
β)ΓνώςηΦειριςμούΗ/Τςτααντικεύμενα:(i) επεξεργαςύασκει-
μϋνων,(ii)υπολογιςτικώνφύλλωνκαι(iii) υπηρεςιώνδιαδι-
κτύου. 

Σϋςςερισ (4) 
μόνεσ 

 
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.  
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποςτεύλουν τισ αιτόςεισ με τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) egioti@ioannina.gr ό ταχυδρομικά με ςυςτημϋνη 
επιςτολό ςτην ταχυδρομικό διεύθυνςη Δόμοσ Ιωαννιτών, Διεύθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών, 
Καπλϊνη 7, Σ.Κ. 454 44 Ιωϊννινα (υπόψη κασΣριαντακωνςταντό Παναγιώτασ). 
 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 δικαιολογητικϊ θα κατατύθενται αυτοπροςώπωσ 
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 
ΜΩΤΗ ΕΛΙΑΥ 
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Κοινοπούηςη: 
Εφημερύδα «ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ» για δημοςύευςη 
ςτο φύλλο τησ 3ησ Ιουλύου 2020 
 
Ε.Δ. 
1. Φρον. Αρχεύο 
2. Υ. Πρόςληψεισ προςωπικού Ι.Δ.Ο.Φ. 
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