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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          
ΝΟΜΟ   ΚΟΕΑΝΖ                                                                  ηάηηζηα      10-09-2018    
 ΓΖΜΟ  ΒΟΨΟΤ 
 
Σαρ. Γ/λζε: Πι. Σζηζηνπνύινπ 5                                             Αξηζκ. Πξση:    12504 
         50003  ΗΑΣΗΣΑ  
Σειέθσλν: 2468350203 
Fax:           24680/22404 
Πιεξνθνξίεο : Εήθνπ Φξεηδεξίθε   
             

Α Ν Α Κ Ο Η Ν Χ  Ζ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΪΟΤ 
 
    
Έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηε΄ ηνπ Ν. 3812/2009  « Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ 

ζην δεκόζην». 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 12 ηνπ Ν. 2738/1999 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. 
5. Σελ αξηζκ.  162/2018 απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη 

ε άκεζε πξόζιεςε ηνπ θαησηέξσ πξνζσπηθνύ. 
6. Σελ ππ΄αξηζ. 115733/27-07-2018 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο  ηεο ππ΄ αξηζ. 162/2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 
    Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δίκελεο δηάξθεηαο, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ  ελλέα  ( 9 ) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, 
επνρηθώλ ή  πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζηελ  ππεξεζία Καζαξηόηεηαο,  θαηά αξηζκό θαη εηδηθόηεηα σο 
εμήο:  
 

ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
ΓΔ ΟΓΖΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

Γύν (2) ΓΤΟ (2) ΜΖΝΔ 

 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Δπηά (7) ΓΤΟ (2) ΜΖΝΔ 

 
 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΟΓΗΓΩΝ 
 
Α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο 
Β) Ηζρύνπζα Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο  
 
Δπικουρικά προσόντα 
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ζέζεσλ από ππνςεθίνπο κε ηα πξνζόληα ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ δηνξηζκνύ ηίηιν  Τπνρξεσηηθήο 
Δθπαίδεπζεο ( δειαδή  απνιπηήξην ηίηιν ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 
κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
ελόο (1) έηνπο, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

ΑΔΑ: ΩΤ05Ω97-ΤΣΗ
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΟΚΟΣΗΣΑ  ΔΡΓΑΣΩΝ/ΡΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα πξόζιεςεο. 
  
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 
 
1. -  Οι σπουήφιοι πρέπει να έτοσν ηλικία από 18 έφς 65 ετών.  
2. - Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 
ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 
3. - Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 
ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε  ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 
Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί 
ππό όξν (Ν. 2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6). 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά : 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.  
2.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ 
Κώδηθα:  
α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε 
έγθιεκα  θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,  
β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί  κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,  
γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 
ζηέξεζε απηή,  
δ) όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.  
3.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνπο ηειεπηαίνπο 
δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ  έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή 
λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή 
γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο (ππνςήθηνο) έρεη 
θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ 
νπνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε).  
4.-Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
5.-Βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο από ην ΗΚΑ  
6.-Φσηναληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνύ Γήισζεο Δθνξίαο ή βεβαίσζε ΑΦΜ 
7.-Βεβαίσζε Αξηζκνύ Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α)  
8.-Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο 
επίζεκε κεηάθξαζε 
9.- Φσηναληίγξαθν ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ γηα ηελ εηδηθόηεηα πνπ 
απαηηείηαη 
10.-Φσηναληίγξαθν πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ Σξαπέδεο (ΗΒΑΝ)  
 
    Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε, κέρξη 20-09-2018  εκέξα Πέκπηε, ζηα 

γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, Γεκνηηθή Δλόηεηα Νεάπνιεο (Γ/λζε : Ννζνθνκείνπ 1 , Σ.Κ. 50 100- 

Νεάπνιε Κνδάλεο , ηει : 24683/50203) θαη αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο θ. Εήθνπ 

Φξεηδεξίθε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΨΟΤ 

 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  

ΑΔΑ: ΩΤ05Ω97-ΤΣΗ
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