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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 
 
Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από τις 218/2020  και 159/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι 
θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 
δεκατριών (13) ατόμων ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ εργατών καθαριότητας-συνοδοί 
απορριμματοφόρου 

6 Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 
15/09/2020 

2 ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου 
 

2 Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 
15/09/2020 

3 ΔΕ ηλεκτρολόγων 1 Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 
15/09/2020 

4 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 
(πυροπροστασία) 

4 Από την υπογραφή της 
σύμβασης και για 4 
μήνες 

 
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασίας) 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τεύχ.Α/08.10.1997)). 
 
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων    
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και ελλείψει αυτών, απολυτήριος 
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας με ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 
3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/13) και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή Απολυτήριος 
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

ΑΔΑ: 9ΜΤΧΩ9Ω-ΙΟ2



(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να 
είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως 
προς το γένος και τη συνείδηση.) 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην 
ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που 
δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787. (δεν ισχύει για εργάτες γενικών 
καθηκόντων) 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
Πιο συγκεκριμένα: 

 α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαί ρεση (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) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 
43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. 

 γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή. 

 δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν ̟παρέλθει πενταετία από την 
απόλυση. 
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
που επιλέγουν. 
-Να πληρούν τις προϋποθέσεις κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 . 
-Να μην έχουν κώλυμα «δωδεκαμήνου» κατά το άρθρο 21, παρ. 2. του Ν. 2190/94. 
-Να μην έχουν κώλυμα «τριμήνου» κατά το άρθρο 5 παρ.1 του π.δ. 164/2004 
-(Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι 
έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.)). 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία). 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα 
γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. 
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών για τις θέσεις των οδηγών. 
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας με ισχύον Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
6. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά  στο email  
dimos@dimosvolvis.gr ή εναλλακτικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης,Τ.Κ. 57014) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την 02η Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2397065865).  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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