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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΔΚΑΣΔΑΡΧΝ (14) ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΜΗΝΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ, ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ 

ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ COVID-19 ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ. 
 
Ο Γήκνο Βφιβεο έπεηηα απφ ηηο 159/2020 & 181/2020 απνθάζεηο  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη φηη ζα 
πξνζιάβεη πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
δεθαηεζζάξσλ (14) αηφκσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαζψο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, σο εμήο: 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 ΤΔ εργαηών καθαριόηηηας- ζσνοδοί 

απορριμμαηοθόροσ  

7 Σέζζερις (4) μήνες 

2 ΓΔ τειριζηής μητανήμαηος έργοσ 

(JCB) 

1 Σέζζερις (4) μήνες 

3 ΓΔ οδηγοί απορριμμαηοθόροσ 

 

2 Σέζζερις (4) μήνες 

4 ΤΔ εργαηών γενικών καθηκόνηων 

(πσροπροζηαζία) 

4 Σέζζερις (4) μήνες 

 
Α. ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΤΔ  εργαηών καθαριόηηηας- ζσνοδοί απορριμμαηοθόροσ - ΤΔ Δργαηών γενικών καθηκόνηων 

(πσροπροζηαζίας) 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα 
(άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2527/1997 (ΦΔΚ 206/ηεχρ.Α/08.10.1997)). 
 

ΓΔ Οδηγών Απορριμμαηοθόρων    
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ειιείςεη απηψλ, απνιπηήξηνο 
ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Τερληθήο Σρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
β) Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο κε ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο 
(ΠΔΗ). 
 

ΓΔ Υειριζηής μητανημάηων έργοσ    
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ειιείςεη απηψλ, απνιπηήξηνο 
ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Τερληθήο Σρνιήο 
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
β) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ Ε’ ηάμεο 
γ) Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή. 
 
 

Β. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΑΔΑ: 9ΟΚΩΩ9Ω-Λ7Χ



1. Να είναι Έλληνας Πολίηης ή πολίηης τώρας κράηοσς – μέλοσς ηης Δ.Δ. 
(Σχκθσλα κε ηα άξζξα 1, 2 θαη 3 ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο (λ.δ.) 3832/1958 (ΦΔΚ 128 Α΄) 
δηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνί πξνεξρφκελνη απφ 
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζαγσγή πηζηνπνηεηηθνχ 
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνδεηθλχεηαη κε θάπνην ηξφπν ε ηδηφηεηά ηνπο σο Έιιελεο σο 
πξνο ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε.) 

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 εηών. 

3. Να έρνπλ ηελ σγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ, λα κελ αλήθνπλ 
ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID-19 ζχκθσλα κε ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030 (ΦΔΚ 
928/ηεχρ.Β/18.03.2020) εγθχθιην θαζψο θαη λα κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ δηθαηνχληαη άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ 

ζχκθσλα κε ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.787.( ΤΔ  εργαηών καθαριόηηηας- ζσνοδοί απορριμμαηοθόροσ) 

4. Να μην έτοσν κώλσμα διοριζμού. 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 α) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ 
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 
θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 
 β) λα κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ λφκηκν ηξφπν (άξζξν 43 
ηνπ Ν.4319/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηφ έρεη 
παξαγξαθεί. 
 γ) λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε 
απηή. 
 δ) λα κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο. 
 ε) λα κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Τ.Α. ή άιινπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ ̟παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ 
απφιπζε. 
-Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο 
πνπ επηιέγνπλ. 
-Να πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαηά ην άξζξν 169 ηνπ Ν.3584/07 . 
-(Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη 
έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.)). 
 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
ππνβάιινληαο επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο γηα ηνπ έγγακνπο θαη Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο. 
3. Υπεχζπλε Γήισζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα 
γεληθά πξνζφληα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. 
4. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ 
5. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο νδήγεζεο Γ΄ ή (C) θαηεγνξίαο κε ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ 
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ). 
6. Φσηναληίγξαθν άδεηαο κεραλεκάησλ έξγνπ θαη άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 
 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληα  λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ 

ππνβάινπλ καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά  με ηλεκηρονικό ηρόπο ζηη 

διεύθσνζη ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ: dimos@dimosvolvis.gr έσο θαη ηελ 07
η
 Ασγούζηοσ 2020 και ώρα 

12:30. 
Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζρεηηθή ηπρφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο, κε θπζηθή ππνγξαθή. 
Αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ  γίλνληαη δεθηέο. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
ΛΙΑΜΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 

mailto:dimos@dimosvolvis.gr
ΑΔΑ: 9ΟΚΩΩ9Ω-Λ7Χ
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