
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόνιτσα, 02/11/2021 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ:6349 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Πρόσληψη ενός (1) οδηγού Δ.Ε Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας». 

 

 
Ο Δήμος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ.  268/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Δ.Ε 

Οδηγού Απορριμματοφόρου Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης  διάρκειας. 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών 
Απορριμματοφόρ
ων 

2 Απαιτούμενα Δικ/κα για τα προσόντα του 
Οδηγού 
 

Δύο (2)  
μήνες 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2.  Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο, δεν έχει συνάψει σύμβαση 

δίμηνης διάρκειας με το Δήμο Κόνιτσας 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

6. Φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 

του Υπαλληλικού Κώδικα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου 

Κόνιτσας (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου, τηλ: 2655360360) και αρμόδιος για την 

παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσινασλάν Βασιλική κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου ( μέχρι την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 15:00μ.μ). 

Ο Δήμος απευθυνόμενος στους πολίτες επισημαίνει την ανάγκη να 

σεβαστούν όλοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και να τηρήσουν 

αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης.  

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 

ΑΔΑ: 9ΔΖΣΩΛ4-ΑΛΛ
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