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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 133/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  δύο  (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση  
πρόσκαιρων αναγκών  του καταφυγίου αδέσποτων ζώων  του Δήμου για τις εξής κατά 
αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο:
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2 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και
β) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.

Δύο (2) 
μήνες

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. 
 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση ).
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει 

εργαστεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό 
διάστημα της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.  

4. Τίτλο σπουδών 
5. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 

Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr,  σε ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ  με την 
ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ,  όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε  (5) ημερολογιακών 
ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε εφημερίδα του Νομού .

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η ανακοίνωση  αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) και να δημοσιευτεί σε μία 
τουλάχιστον (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

Κοινοποίηση:
1.Εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»  για δημοσίευση   στο φύλλο της 13/3/2021
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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