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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                       
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                 ΜΗΤΡΩΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πληρ.: Παναγιώτα Τριαντακωνσταντή              
Ταχ. Δ/νση : Καπλάνη 7  Τ.Κ.45444
Τηλ.: 2651064107 - 2651361335
Email: gt@ioannina.gr

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 της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06-11-2020 τ. Α ́), όπως 

αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175 του N. 
4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α'),

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α ́)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α ́)
5. To υπ’ αριθμ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
6.  Το Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις  υπ΄ αριθμ. 72/2021  ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΜΞ4ΩΕΩ-7ΝΣ)   και  120/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΓΡΞΩΕΩ-3ΛΓ) αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, αναφορικά 
με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
προκειμένου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
και συγκεκριμένα:

8. 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   πέντε (5) ατόμων   για 
την αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του   ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού 

2 α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 

Από την 
υπογραφή 
της σύμβασης 
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ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
και 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii)υπολογιστικών φύλλων 
και (iii)  υπηρεσιών διαδικτύου.

και μέχρι 
05/07/2021

ΠΕ 
Πληροφορικής 

2 Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με 
κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) 
Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και 
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με 
εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της 
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 
Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και 
Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 
Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων ΑΕΙ ή  Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος  τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Από την 
υπογραφή 
της σύμβασης 
και μέχρι 
05/07/2021

ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικών
 Λειτουργών 

1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, ή  Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος 
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 

Από την 
υπογραφή 
της σύμβασης 
και μέχρι 
05/07/2021

ΑΔΑ: ΨΒΗΣΩΕΩ-59Τ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 602d048da53c07a03e59ccc5 στις 17/02/21 14:12

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

γ)ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) η οποία να είναι σε 
ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής-υποβολής ετήσιας 
δήλωσης στοιχείων κοινωνικού λειτουργού στον 
ΣΚΛΕ (άρθρο 78 και 110 του Ν. 4488/2017 (Α΄137), 
η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

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 

καταδικαστεί 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:
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.
3. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα όπως αυτά προβλέπονται και 

αντιστοιχούν στις αναφερόμενες ειδικότητες. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  μέχρι  21/2/2020 και ώρα 23:59
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά  αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email:  protocollo@ioannina.gr.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία με απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι 5/7/2021 μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό 
όριο που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Κοινοποίηση:
1. Εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» για δημοσίευση
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στο φύλλο της 18ης  Φεβρουαρίου 2021
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 
4. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας

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