
 
 

                                                     
  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ             
                                               

Βόλος  11  .  7  .  2017   
Αριθ. πρωτ. : 57974 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΟΥ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν.  
3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 

«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο». 
4. Την αριθ. 304/2017 (Α∆Α:ΩΑΩΟΩ96-8Λ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Βόλου αναφορικά µε την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόµων για την αντιµετώπιση 
άµεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. 

5. Την αριθ. 1414/91851/23-6-2017 (Α∆Α: ΨΒΗ7ΟΡ10-ΠΗΙ) εγκριτική απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  

6. Την αριθ. 39281/17-5-2017 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων. 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας 
δύο (2) µηνών : 
 

- Τεσσάρων (4) Οδηγών οχηµάτων καθαριότητας µε άδεια Γ΄ κατηγορίας ∆Ε 
- Είκοσι δύο  (22) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ 

 
για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ∆ιεύθυνσης  
Καθαριότητας. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Οδηγών ∆Ε θα πρέπει να καταθέσουν : 
 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι 
δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το 
αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε δηµόσια υπηρεσία ή 
νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του 
εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  
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2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
 

3. i. Απολυτήριο τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή 
 
      ii.  Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, µε αποδεικτικά εξειδικευµένης 

επαγγελµατικής εµπειρίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών.       
 
4. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.   

5. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου 
αποδεικνύεται είτε µε την κατάθεση ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να 
είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφεροµένου, είτε µε την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’.  

 
Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να 
καταθέσουν: 
 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι 
δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το 
αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε δηµόσια υπηρεσία ή 
νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του 
εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα, ενώ ανάρτησή της να 
γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστηµάτων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου www.dimosvolos.gr.  
  
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, µαζί 
µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
∆ήµος Βόλου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας 
Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122, 53124 & 53130), όπου θα 
διατίθενται και  έντυπα αιτήσεων. 
 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόµενη εργάσιµη της 

δηµοσίευσης στην εφηµερίδα δηλ.  ξεκινά την 13/7/2017 και λήγει την 17/7/2017. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες  από 08:00 έως 

14:00. 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ 

(δυνάµει της αριθµ.847/2015 
Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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