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ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 

 

Ο Δήμος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων 

πυροπροστασίας 2021 συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997) 

Τρεις (3)  

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: 

 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό 

γέννησης (για άγαμους) 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το 

άρθρο 16 του υπαλληλικού  Κώδικα :   

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία 

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και 

για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό 

έχει παραγραφεί. 

γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για 

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη 

ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται  ότι το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας 

σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία  ή νομικό 

πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94  όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του 
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Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να 

δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια 

της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).   

  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου 

Κόνιτσας και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 17/07/2021(δηλαδή από 

17.07.2021 μέχρι 21.07.2021) κατά το ωράριο 08:30-14:30. 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 
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