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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                       
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                 ΜΗΤΡΩΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πληρ.: Πούλιου Φερενίκη              
Ταχ. Δ/νση : Καπλάνη 7  Τ.Κ.45444
Τηλ.: 2651361354 
Email: fpouliou@ioannina.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των  άρθρων  58  και 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως  ισχύουν.
3. Την υπ΄ αριθμ. 471/2021  (ΑΔΑ: Ψ5ΡΝΩΕΩ-8ΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιωαννιτών, αναφορικά με την πρόσληψη δεκατεσσάρων  (14) ατόμων  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων   για την κάλυψη 
έκτακτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας  έως το τέλος της σχολικής 
χρονιάς 2020-2021 

4. 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  δεκατεσσάρων   (14) 
ατόμων  ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση της παρούσας 
απρόβλεπτης κατάστασης  με την κάτωθι ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΑΤΟ
ΜΩΝ

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Καθαριστών-
στριων  σχολικών 
μονάδων  

14 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 § 2 του Ν.2527/97).

έως το τέλος της 
σχολικής χρονιάς 
2020-2021
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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 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.
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.  

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 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ,  όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Παρασκευή 
14-5-2021 και ώρα 14:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αίτηση συμμετοχής 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. Αντιδήμαρχο κ. Αϊβατίδη Ιωάννη
2. Δ/νση Παιδείας Δια Βίου Μάθησης Ισότητας και Πολιτισμού 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Εφημερίδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ για δημοσίευση στο φύλλο της 12/5/2021
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