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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

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 άρ-

θρου 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 Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ 68/Α'/20-
03-2020) με την οποία αναθεωρήθηκαν οι Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 55/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 άρ-
θρου 20 του Ν.2738/1999. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε΄ του Ν.3812/2009. 
7. Το αριθ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
8.  Την υπ΄ αριθμ. 747/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, α-

ναφορικά με την πρόσληψη δώδεκα  (12) ατόμων  ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου ΥΕ 
καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων   εσωτερικών χώρων  για το έτος 2020 για την κά-
λυψη έκτακτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας τεσσάρων μηνών.  

9. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  τετράμηνης διάρκειας 
δώδεκα  (12) ατόμων  ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων εσωτερικών χώρων  για την α-
ντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης  με την κάτωθι ειδικότητα: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ 
ΑΤΟ-
ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Καθαριστών-
στριων  σχολικών 
μονάδων  εσωτερι-
κών χώρων  

12 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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 μην έχουν καταδικα-

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

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  μέχρι  10/9/2020 .  
   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) protocollo@ioannina.gr. 
 Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  η αίτηση με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
του Δήμου (Καπλάνη 7 – 2ος όροφος),  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπάλληλο  Δια-
μάντη Ευανθία  (τηλ. 2651361346)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

 
Κοινοποίηση: 

1. Αντιδήμαρχο κ. Αϊβατίδη Ιωάννη 
2. Γραφείο Τύπου  
3. Δ/νση Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ισότητας και Πολιτισμού  
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
5. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ιωαννιτών 
6. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ιωαννιτών  

 
Ε.Δ. 
1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ. Προσλήψεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 
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