
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ              

                                               

                                 Βόλος,   24 .11. 2021   

 

                  Αριθ. πρωτ. : 92040 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 

40 του Ν. 4753/2020. 

5. Την αρίθμ. 984/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΟ5Ω96-ΟΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, δίμηνης διάρκειας για 

την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης  Πρασίνου. 

6. Την αρίθμ. πρωτ. 83193/25-10-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 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 : 

 

- Δύο (2) Κηπουρών ΔΕ 

- Πέντε (5) Εργατών Πρασίνου ΥΕ 

- Ενός (1) οδηγού ΔΕ με δίπλωμα C΄ κατηγορίας, με ΠΕΙ 

 

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης  

Πρασίνου. 

 

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

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α.  Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Κηπουρού ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν: 

ΑΔΑ: 6ΛΘ1Ω96-ΗΓΜ



 

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. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα της 

Γεωπονίας ή άλλης  συναφούς ειδικότητας ενώ  σε περίπτωση που δεν βρεθούν 

υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους, οποιονδήποτε τίτλο 

Δευτεροβάθμιας με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με αποδεικτικά 

εξειδικευμένης επαγγελματικής  εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.       

 

Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Πρασίνου 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. 

 

Γ. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Οδηγών ΔΕ με δίπλωμα Γ΄ 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. 

 

3. i. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

 

      ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης 

επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.       

 

4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, 

όπως ισχύει).   

5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου 

αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου 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 αντίστοιχη κατηγορία.  

 

 

ΑΔΑ: 6ΛΘ1Ω96-ΗΓΜ



 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησή της να 

γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση sox@volos-city.gr, 

ενώ πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2421353122 (για τη διευκόλυνση των 

υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η 

σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής).  

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με 

φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ-  

ΔΙΜΗΝΟ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη 

της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην εφημερίδα, δηλαδή ξεκινά την 

26/11/2021 και λήγει την  30/11/2021 και ώρα 23:59 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
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