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ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 
 

Για την πρϐςληψη προςωπικοϑ με ςϑμβαςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου  
οριςμϋνου χρϐνου 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

 
Έχοντασ υπϐψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 58 του Ν.3852/2010. 
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 206 του Ν.3584/2007, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκαν με αυτϋσ του ϊρθρου 
41 του Ν.4325/2015 και του ϊρθρου 116 του Ν.4547/2018. 
3. Σο ϊρθρο 24 § 2 τησ απϐ 14-3-2020 Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου (ΥΕΚ 64/Α΄/14-3-
2020) «Κατεπεύγοντα μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ ανϊγκησ περιοριςμοϑ τησ διαςπορϊσ του COVID-
19». 
4. Σισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 37 “Κατεπεύγουςεσ διατϊξεισ λειτουργύασ Οργανι-
ςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ” τησ Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου(ΥΕΚ 68/Α'/20-03-2020) 
με την οπούα αναθεωρόθηκαν οι Π.Ν.Π. που δημοςιεϑθηκαν ςτο ΥΕΚ 55/Α'/11-03-2020 και 
64/Α'/14-03-2020. 
5. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του Ν.2190/1994, ϐπωσ ςυμπληρώθηκε με την παρ.4 του ϊρθρου 
20 του Ν.2738/1999. 
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ.2 εδϊφιο ιε΄ του Ν.3812/2009. 
7. Σην υπ΄ αριθμ. 6/2020  απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ιωαννιτών, αναφορι-
κϊ με την πρϐςληψη οκτώ (8) εργατών αποκομιδόσ απορριμμϊτων και δϑο (2) οδηγών  απορριμ-
ματοφϐρων ςτο Δόμο Ιωαννιτών . 
6. Σον ιςχϑοντα Οργανιςμϐ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου μασ. 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Σην πρϐςληψη, με ςϑμβαςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου οριςμϋνου χρϐνου τετρϊμηνησ διϊρκειασ, 
δϋκα (10) ςυνολικϊ ατϐμων για τισ ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ καθαριϐτητασ, καθϐςον εξακολουθεύ 
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να υφύςταται ϊμεςοσ κύνδυνοσ εμφϊνιςησ και διαςπορϊσ του κορωναώοϑ COVID-19, με τισ κϊτωθι 
ειδικϐτητεσ: 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘ-
ΜΟ 
ΑΣΟ-
ΜΨΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΦΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμμα-
τοφϐρων  

2 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Δύπλωμα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΙΕΚ ειδικοτότων Σε-
χνικοϑ Αυτοκινότων Οχημϊτων ό  Εκπαιδευτό Τποψηφύων 
Οδηγών Αυτοκινότων ό Εκπαιδευτό Τποψηφύων Οδηγών Αυ-
τοκινότων και Μοτοςικλετών ό  
πτυχύο Α' ό Β' κϑκλου ςπουδών ΣΕΕ ειδικϐτητασ Μηχανών και 
υςτημϊτων Αυτοκινότου ό  
απολυτόριοσ τύτλοσ Ενιαύου Πολυκλαδικοϑ Λυκεύου τμόματοσ 
Μηχανικών Αυτοκινότων ό  
απολυτόριοσ τύτλοσ Επαγγελματικοϑ Λυκεύου ειδικϐτητασ Σε-
χνικοϑ Οχημϊτων  ό ειδικϐτητασ Μηχανικόσ Αυτοκινότων του 
Σομϋα Μηχανολογύασ ό ειδικϐτητασ Μηχανικών και Ηλεκτρο-
λογικών υςτημϊτων Αυτοκινότου του Σομϋα Οχημϊτων ό  
 Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ χολόσ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευ-
ςησ ειδικϐτητασ Μηχανών Αυτοκινότου ό  
χολόσ Μαθητεύασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικϐτητασ 
Μηχανοτεχνύτη Αυτοκινότου  ό ςυναφοϑσ ειδικϐτητασ, δηλα-
δό: Πτυχύο ό δύπλωμα ό απολυτόριοσ τύτλοσ  Ηλεκτρολογικών 
υςτημϊτων Αυτοκινότου ό Ηλεκτρομηχανικών υςτημϊτων 
και Αυτοματιςμοϑ Αυτοκινότου ό Σεχνύτησ Ηλεκτρολϐγοσ Αυ-
τοκινότων Οχημϊτων  ό Ηλεκτρικοϑ υςτόματοσ Αυτοκινότου 
ό Ηλεκτροτεχνύτη Αυτοκινότου ό Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
υςτημϊτων Αυτοκινότων ό  Σεχνιτών  Μηχανών και υςτη-
μϊτων Αυτοκινότου ό Ηλεκτρολϐγου Αυτοκινότων Οχημϊτων 
ό Σεχνικοϑ Μηχανοτρονικόσ ό  
αντύςτοιχο πτυχύο ό δύπλωμα ό απολυτόριοσ τύτλοσ ΙΕΚ ό Ε-
παγγελματικοϑ Λυκεύου ό Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ Εκπαι-
δευτηρύου Α΄ ό Β΄ κϑκλου ςπουδών ό Ενιαύου Πολυκλαδικοϑ 
Λυκεύου ό Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ Λυκεύου ό χολόσ Επαγ-
γελματικόσ Κατϊρτιςησ ό Επαγγελματικόσ χολόσ ό Σεχνικόσ 
Επαγγελματικόσ χολόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό χο-
λόσ Μαθητεύασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ό ν. 3475/2006  ό 
ϊλλοσ ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολικόσ μονϊδασ τησ ημεδαπόσ ό αλλο-
δαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ. 
β) Ιςχϑουςα επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ Γ΄ ό C κατηγορύασ 
(Π.Δ. 51/2012, ϐπωσ ιςχϑει). 
γ) Πιςτοποιητικϐ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ). 
δ) Κϊρτα Χηφιακοϑ Σαχογρϊφου Οδηγοϑ, η οπούα να εύναι ςε 
ιςχϑ.  
 
 

Σϋςςερισ 
(4) μόνεσ 
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ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφϐςον οι θϋςεισ δεν καλυφθοϑν απϐ υποψόφιουσ με τα α-
νωτϋρω προςϐντα) 
α) Οποιοςδόποτε απολυτόριοσ τύτλοσ ςχολικόσ μονϊδασ Δευ-
τεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ 
ςχολών τησ αλλοδαπόσ.  
β) Ιςχϑουςα επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ Γ ό C κατηγορύασ 
((Π.Δ. 51/2012, ϐπωσ ιςχϑει). 
γ) Πιςτοποιητικϐ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ). 
δ) Κϊρτα Χηφιακοϑ Σαχογρϊφου Οδηγοϑ, η οπούα να εύναι ςε 
ιςχϑ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφϐςον οι θϋςεισ δεν καλυφθοϑν απϐ υποψόφιουσ με τα α-
νωτϋρω προςϐντα) 
α) Απολυτόριοσ τύτλοσ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ (απολυ-
τόριο τριταξύου γυμναςύου ό για υποψηφύουσ που ϋχουν απο-
φοιτόςει μϋχρι και το 1980 απολυτόριο δημοτικοϑ ςχολεύου) ό 
ιςοδϑναμοσ απολυτόριοσ  τύτλοσ κατώτερησ Σεχνικόσ χολόσ 
του Ν.Δ. 580/1970 ό απολυτόριοσ τύτλοσ Εργαςτηρύων Ειδικόσ 
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ του ϊρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπόσ ό ϊλλοσ ιςϐτιμοσ τύτλοσ τησ 
αλλοδαπόσ και  αντύςτοιχη εμπειρύα  τουλϊχιςτον τριών 
(3) ετών, μετϊ την απϐκτηςη τησ επαγγελματικόσ ϊδειασ ο-
δόγηςησ αυτοκινότου Γ ό  C΄ κατηγορύασ .  
β) Ιςχϑουςα επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ  Γ ό  C΄ κατηγορύ-
ασ (Π.Δ. 51/2012, ϐπωσ ιςχϑει). 
γ) Πιςτοποιητικϐ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ). 
δ) Κϊρτα Χηφιακοϑ Σαχογρϊφου Οδηγοϑ, η οπούα να εύναι ςε 
ιςχϑ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφϐςον οι θϋςεισ δεν καλυφθοϑν απϐ υποψόφιουσ με τα α-
νωτϋρω προςϐντα) 
α) Απολυτόριοσ τύτλοσ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ (απολυ-
τόριο τριταξύου γυμναςύου ό για υποψηφύουσ που ϋχουν απο-
φοιτόςει μϋχρι και το 1980 απολυτόριο δημοτικοϑ ςχολεύου) ό 
ιςοδϑναμοσ απολυτόριοσ τύτλοσ κατώτερησ Σεχνικόσ χολόσ 
του Ν.Δ. 580/1970 ό απολυτόριοσ τύτλοσ Εργαςτηρύων Ειδικόσ 
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ του ϊρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 τησ ημεδαπόσ ό ϊλλοσ ιςϐτιμοσ τύτλοσ τησ 
αλλοδαπόσ και αντύςτοιχη εμπειρύα τουλϊχιςτον ϋξι (6) 
μηνών, μετϊ την απϐκτηςη τησ επαγγελματικόσ ϊδειασ οδό-
γηςησ αυτοκινότου Γ ό  C΄ κατηγορύασ . 
β) Ιςχϑουςα επαγγελματικό ϊδεια οδόγηςησ  Γ ό  C΄ κατηγορύ-
ασ (Π.Δ. 51/2012, ϐπωσ ιςχϑει). 
γ) Πιςτοποιητικϐ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ). 
δ) Κϊρτα Χηφιακοϑ Σαχογρϊφου Οδηγοϑ, η οπούα να εύναι ςε 
ιςχϑ.  
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ΠΡΟΟΧΗ: Για την ϊδεια οδόγηςησ αυτοκινότου Γ ό  C΄ κατη-
γορύασ απαιτεύται υποχρεωτικϊ η προςκϐμιςη του Πιςτοποιη-
τικοϑ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ). 
 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (ςύμφωνα με την 
απαιτούμενη κατϊ τα ανωτϋρω ϊδεια οδόγηςησ αυτοκι-
νότου) 
Προκειμϋνου για την απϐδειξη κατοχόσ του Πιςτοποιητικοϑ 
Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ) απαιτεύται: 
εύτε η κατοχό Δελτύου Επιμόρφωςησ Οδηγού, το οπούο να 
εύναι ςε ιςχϑ και το οπούο εκδύδεται απϐ την Τπηρεςύα Μετα-
φορών και Επικοινωνιών τησ Περιφϋρειασ  ςτην περιοχό τησ 
οπούασ βρύςκεται η κατοικύα του ενδιαφερομϋνου. 
εύτε η καταχώρηςη επύ του εντϑπου τησ ϊδειασ οδόγηςησ του 
κοινοτικού αριθμού «95» δύπλα ςε μύα ό περιςςϐτερεσ εκ 
των κατηγοριών ό υποκατηγοριών που κατϋχει ο υποψόφιοσ 
και απαιτοϑνται απϐ την ανακούνωςη. 
 
ΠΡΟΟΧΗ: ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ ϊδειασ, για την εν-
ςωμϊτωςη μύασ ό περιςςοτϋρων κατηγοριών ό υποκατηγο-
ριών κατοχόσ του ζητοϑμενου απϐ την ανακούνωςη Πιςτοποι-
ητικοϑ Επαγγελματικόσ Ικανϐτητασ (ΠΕΙ) και εφϐςον προκϑ-
πτουν λϐγοι καθυςτϋρηςησ τησ διαδικαςύασ επανϋκδοςόσ τησ, 
γύνεται δεκτό και η ΒΕΒΑΙΩΗ τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ τησ 
Διεϑθυνςησ Μεταφορών και Επικοινωνιών ςτην οπούα να α-
ναφϋρονται: 

 Σο ονοματεπώνυμο και το ϐνομα πατρϐσ του αιτοϑντοσ 
τη βεβαύωςη 

 Ο αριθμϐσ τησ ϊδειασ οδόγηςησ την οπούα κατϋχει καθώσ 
και η νϋα ιςχϑσ τησ (ϋναρξη, λόξη) 

 Η κατηγορύα ό υποκατηγορύα ΠΕΙ που του ϋχει 
χορηγηθεύ και απαιτεύται απϐ την ανακούνωςη, καθώσ 
και η ιςχϑσ του (ϋναρξη - λόξη) και να επιβεβαιώνεται 
ϐτι η ϊδεια βρύςκεται ςε διαδικαςύα επανϋκδοςόσ τησ, 
λϐγω ενςωμϊτωςησ κατηγορύασ ό υποκατηγορύασ ΠΕΙ. 

 
Αυτονόητο εύναι ότι οι υποψόφιοι πρϋπει να προςκομύ-
ςουν οπωςδόποτε την απαιτούμενη από την ανακούνωςη 
ϊδεια οδόγηςησ.  
 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περύπτωςη που η υπηρεςύα Μεταφορών 
και Επικοινωνιών τησ οικεύασ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ δεν 
ϋχει προχωρόςει ςτη ςυγκρότηςη επιτροπόσ για τισ εξε-
τϊςεισ του ανωτϋρω πιςτοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψόφιοσ 
προκειμϋνου να γύνει δεκτϐσ για τη θϋςη του ΟΔΗΓΟΤ τησ ςυ-
γκεκριμϋνησ ανακούνωςησ, πρϋπει να προςκομύςει απαραι-
τότωσ ςχετικό ϋγγραφο τησ υπηρεςύασ αυτόσ, ςτο οπούο 
να αναφϋρεται η αδυναμύα ϋκδοςησ του ανωτϋρω πιςτοποιη-
τικοϑ εξ’ αφορμόσ τησ μη ςυγκρϐτηςησ τησ εν λϐγω επιτροπόσ. 
Για τισ ϊδειεσ οδόγηςησ αυτοκινότων, ϐταν δεν προκϑπτει 
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η ημερομηνύα τησ αρχικόσ κτόςησ, τησ κατϊ την ανακούνωςη 
απαιτοϑμενησ ϊδειασ, αλλϊ μϐνο η ημερομηνύα λόξησ τησ ϊ-
δειασ ό τυχϐν πρϐςφατησ θεώρηςησ, πρϋπει οι υποψόφιοι να 
ςυνυποβϊλουν και ςχετικό βεβαύωςη τησ οικεύασ υπηρεςύασ 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
ε περύπτωςη αδυναμύασ τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ να χορηγό-
ςει τη βεβαύωςη αυτό, λϐγω καταςτροφόσ ό φθορϊσ των αρ-
χεύων τησ, αρκεύ : 

 η προςκϐμιςη τησ βεβαύωςησ τησ υπηρεςύασ αυτόσ ςτην 
οπούα να αναφϋρεται ο λϐγοσ αδυναμύασ καθώσ και 

 η προςκϐμιςη Τπεϑθυνησ Δόλωςησ κατϊ το ϊρθρο 8 του 
ν.1599/1986 του υποψηφύου ςτην οπούα να δηλώνει την 
ακριβό ημερομηνύα αρχικόσ κτόςησ τησ κατηγορύασ 
επαγγελματικόσ ϊδειασ οδόγηςησ που ζητεύται απϐ την 
προκόρυξη. 

Ιςχϑουςα ϊδεια οδόγηςησ που ϋχει εκδοθεύ απϐ κρϊτοσ-μϋλοσ 
τησ  Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό απϐ τη Νορβηγύα ό απϐ την Ιςλαν-
δύα ό απϐ το Λιχτενςτϊιν, εξακολουθεύ να ιςχϑει ςτο ελληνικϐ 
ϋδαφοσ, ωσ ϋχει, εφϐςον τηροϑνται οι ϐροι και οι προϒποθϋ-
ςεισ χορόγηςησ τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ ϊδειασ οδόγηςησ 
του π.δ. 51/2012, ϐπωσ ιςχϑει (παρ. 6, ϊρθρο τρύτο, Ν. 
4383/2016 ΥΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). την περύπτωςη που 
υποψόφιοι εύναι κϊτοχοι επαγγελματικόσ ϊδειασ οδόγη-
ςησ αλλοδαπόσ (εκτόσ κρατών-μελών τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ) για να γύνουν δεκτού πρϋπει να προςκομύςουν 
αντιςτοιχύα τησ ϊδειασ οδόγηςησ αλλοδαπόσ με τισ επαγ-
γελματικϋσ ϊδειεσ οδόγηςησ ημεδαπόσ. 

ΤΕ εργατών 
καθ/τασ (α-
ποκομιδόσ 
απορριμμϊ-
των) 
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Δεν απαιτοϑνται ειδικϊ τυπικϊ προςϐντα (ϊρθρο 5 § 2 του 
Ν.2527/97). 

Σϋςςερισ 
(4)  μόνεσ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Οι ενδιαφερϐμενοι πρϋπει να εύναι ηλικύασ απϐ 18 ϋωσ 65 ετών. 
2. Να διαθϋτουν την υγεύα και τη φυςικό καταλληλϐτητα για να εργαςτοϑν. 
3. Να μην ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του υπαλληλικοϑ κώδικα (δηλ. να μην ϋχουν καταδικα-

ςτεύ ό να μην εύναι υπϐδικοι για εγκληματικό δρϊςη ό να μην ϋχουν ςτερηθεύ τα πολιτικϊ τουσ 
δικαιώματα). 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει μαζύ με την αύτηςη τουσ να υποβϊλλουν και τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 
1. Υωτοαντύγραφο τησ αςτυνομικόσ τουσ ταυτϐτητασ. 
2. Υωτοαντύγραφο τύτλου ςπουδών (ϐπου απαιτεύται). 
3. Υωτοαντύγραφο τυπικών προςϐντων (ϐπωσ αναφϋρονται παραπϊνω). 

ε περύπτωςη ϑπαρξησ εμπειρύασ ο τρϐποσ απϐδειξησ τησ εμπειρύασ γύνεται α) με βεβαύωςη 
δημοςύου φορϋα ό β) με βεβαύωςη αςφαλιςτικοϑ φορϋα και Τπεϑθυνη Δόλωςη ςτην οπούα θα 
αναγρϊφεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ εργαςύασ . 

4. Τπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν.1599/1986 ϐπου θα αναφϋρουν ϐτι πληροϑν τα γενικϊ 
προςϐντα διοριςμοϑ που προβλϋπονται ςτο πρώτο μϋροσ του Ν.3584/2007. 
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ (υπολογιζϐμενεσ ημερολογι-
ακϊ) και αρχύζει απϐ την επϐμενη ημϋρα τησ τελευταύασ δημοςύευςησ τησ παροϑςασ ςτην τοπικό 
εφημερύδα «ΕΝΗΜΕΡΨΗ». 
 ϑμφωνα με την αριθ.πρωτ. 16684/3559/16-3-2020 ( ΑΔΑ: ΧΤΕ0ΨΕΨ-12Ο) απϐφαςη 
Δημϊρχου, λϐγω τησ αναςτολόσ απϐ τη Δευτϋρα 16 Μαρτύου 2020 και μϋχρι νεωτϋρασ απϐφαςησ, 
τησ υποδοχόσ και αυτοπρϐςωπησ παρουςύασ των πολιτών ςτισ υπηρεςύεσ του Δόμου Ιωαννιτών, 
προκειμϋνου με τον τρϐπο αυτϐ να αποφεϑγεται η αθρϐα φυςικό παρουςύα και ςυνϊθροιςη πο-
λιτών ςτισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ και κατϊ ςυνϋπεια να μετριϊζεται η πιθανϐτητα εξϊπλωςησ του 
κορωνοώοϑ COVID-19,  καλούνται οι ενδιαφερϐμενοι να αποςτεύλουν τισ αιτόςεισ με τα απαι-
τοϑμενα δικαιολογητικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη (email) protocollo@ioannina.gr ό ταχυ-
δρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ςτην ταχυδρομικό διεϑθυνςη Δόμοσ Ιωαννιτών, Διεϑθυνςη Δι-
οικητικών Τπηρεςιών, Καπλϊνη 7, Σ.Κ. 454 44 Ιωϊννινα (υπϐψη κασ Σριαντακωνςταντό Πανα-
γιώτασ). 
 την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ, το εμπρϐθεςμο των αιτόςεων 
κρύνεται με βϊςη τησ ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊ-
γιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων.   
 ε περύπτωςη που δεν μπορεύ να γύνει χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό ταχυ-
δρομικό αποςτολό, η αύτηςη με τα ςυνημμϋνα δικαιολογητικϊ θα κατατύθενται αυτοπροςώπωσ 
ςτο τμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Δόμου (Καπλϊνη 7 – 2οσ ϐροφοσ),  κατϐπιν τηλεφωνικόσ ςυ-
νεννϐηςησ με τουσ υπαλλόλουσ Καραγιϊννη Παναγιώτη (τηλ. 2651361349) και Μϊςτορα Ανδρϋα 
(τηλ. 2651361372) κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 
ΜΨΤΗ ΕΛΙΑΥ 

 
Κοινοπούηςη: 
Εφημερύδα «ΕΝΗΜΕΡΨΗ» για δημοςύευςη 
ςτο φϑλλο τησ 1ησ ΜαϏου 2020 
 
Ε.Δ. 
1. Φρον. Αρχεύο 
2. Υ. Πρϐςληψεισ προςωπικοϑ Ι.Δ.Ο.Φ. 
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