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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βόλος,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

27 . 10 . 2017

Αριθ. πρωτ. : 95569

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 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. 456/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΗ3Ω96-ΕΘ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου
αναφορικά με την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων
εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

5.

Την αριθ. 2021/134280/24-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ94ΟΡ10-Γ3Κ) εγκριτική απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

6.

Την αριθ. 64044/31-8-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί
ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

7.

Την αριθμ. 82191/28-9-2017 ανακοίνωσή μας (ΑΔΑ:7ΓΣΠΩ96-ΡΦΔ), που εκδόθηκε σε
εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρόσληψη πέντε
(5) Κηπουρών ΔΕ, δέκα (10) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ, ενός (1) χειριστή τρακτέρ (με
καταστροφέα χόρτων και πούμα), ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήματος και δύο (2)
οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη
άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

8.

Το γεγονός ότι από την ανωτέρω ανακοίνωση παρέμεινε κενή η μία (1) θέση χειριστή
καλαθοφόρου, λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την επανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
- ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήματος
για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

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

ΑΔΑ: 6Κ95Ω96-Δ96
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του χειριστή καλαθοφόρου οχήματος
καταθέσουν :

θα πρέπει να

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.

3

Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας
2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ.
1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993 /301 /Φ.113 / 3.7.2015
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*) και την αρίθ. οικ.4123/305/Φ113/8-8-2016 (ΦΕΚ
2481/τ.Β΄/11-8-2016)

4

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

5

i.

Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή

ii.
Απολυτήριο
τίτλο
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης,
με
αποδεικτικά
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή .
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί, στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 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: Δήμος
Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας,
Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την

30/10/2017 και λήγει την

31/10/2017
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
(δυνάμει της αριθμ.847/2015
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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