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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                       
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ        

             
                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΥΠHΡΕΣΙΕΣ
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙNΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/2020  (ΦΕΚ 197/Α΄)
2. Την με αριθμ. 71394/Τ1/2019 (Υ.Ε.Κ. 1673/τ. Β’/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών 
των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το 
δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87), όπως ισχύουν.

5. Τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών για την κάλυψη  αναγκών  καθαριότητας  των σχολικών 
μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας. 

6. Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

7. Την αριθ. 1211/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση 
πρόσληψης είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

8. Την αριθ. 391/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών περί έγκρισης 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη με  σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά είκοσι  δύο (22) ατόμων για την 
καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών, χρονικής διάρκειας από 
υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,  να είναι υγιείς και αρτιμελείς 
και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα 
καλύψουν.
 Οι ενδιαφερόμενοι   υποβάλλουν  αίτηση   μαζί με  φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα 
στοιχεία της ταυτότητας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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protocollo@ioannina.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7, Τ.Κ 45444, Ιωάννινα, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. 
Επικοινωνίας 2651361339). 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 7/1/2021 και ώρα  14:30 μ.μ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Αντιδήμαρχο κ. Αϊβατίδη Ιωάννη
2. Δ/νση Παιδείας,   Δια Βίου Μάθησης  Ισότητας και Πολιτισμού 
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