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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  τεσσάρων (4) οδηγών απορριµµατοφόρου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.

Ο ∆ήµαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α),  όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες 
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών  ∆ιοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων  Νοµικών  Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 164/2004.
6. Την  υπ΄  αριθµ.  64/2013  απόφαση  του  ∆.Σ.  του  ∆ήµου  Βάρης  –  Βούλας  – 

Βουλιαγµένης.
7. Την  υπ΄  αριθµ.  πρωτ.  οικ. 15162/12893/22-3-2013   απόφαση  του  Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
8. Το γεγονός ότι δεν συµπληρώθηκε ο αριθµός του ζητούµενου προσωπικού µε 

τις υπ. αριθ. 20419/24.04.2013[Α∆Α:ΒΕ5ΠΩΨΖ-ΖΦΒ] και
       27659/04.06.2013[Α∆Α:ΒΕΖΕΩΨΖ-ΤΑ8] ανακοινώσεις µας.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  προσωπικού  εκτάκτων  αναγκών  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθµού τεσσάρων 
(4)  οδηγών  απορριµµατοφόρου,  χρονικής  διάρκειας  δύο  (2)  µηνών,  και 
συγκεκριµένα:

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΨΖ-0Λ6



ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ                ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ       ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ        ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆Ε Οδηγοί                         4                        Άδεια οδήγησης                ∆ύο (2) µήνες
απορριµµατοφόρων             Γ΄κατηγορίας 

- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
-  Να είναι  µόνιµοι  κάτοικοι  ∆ήµου Βάρης – Βούλας –  Βουλιαγµένης.  (  Σε 

περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους 
του Νοµού Αττικής).

- Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
-Να  µην  έχουν  κώλυµα  24µηνης  απασχόλησης  ως  οδηγοί 

απορριµµατοφόρων,  (ανταποδοτικού  χαρακτήρα)  σε  έναν  από  τους  τρεις  πρώην 
∆ήµους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγµένης. 

-  Να µην έχουν απασχοληθεί µε δίµηνη σύµβαση εργασίας µέσα σε συνολικό 
διάστηµα  δώδεκα  (12)  µηνών  στο  ∆ήµο  Βάρης  Βούλας  Βουλιαγµένης,  ο 
υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για 
την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

-  Να πληρούν τα γενικά  προσόντα διορισµού που προβλέπονται  για τους 
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόµενοι  µαζί  µε  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1.-  Κυρωµένο  φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνοµικής  τους 
ταυτότητας,  ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή 
των  κρισίµων  σελίδων  του  διαβατηρίου,  ή  των  δύο  όψεων  της  άδειας 
οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων. 
2.-  Πιστοποιητικό  Ελληνοµάθειας  (µόνο  για  υποψήφιο  χωρίς  ελληνική 
ιθαγένεια)
3.-  Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από το ∆ήµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµιµο 
έγγραφο για την απόδειξη της µόνιµης κατοικίας (µισθωτήριο κ.α.)
4.- Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων της άδειας οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας  όπου  να  φαίνεται  το  πρώτον  κτήσης  αυτής  και  αν  απαιτείται, 
βεβαίωση  αρµόδιας  υπηρεσίας  Υπουργείου  Συγκοινωνιών  για  το  πρώτον 
κτήσης αυτής. 
5.- Πιστοποιητικό σπουδών.
6.-Υπεύθυνη  δήλωση  για  πιθανό  κώλυµα  υπέρβασης  της  8µηνης 
απασχόλησης στο ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.
7.-Υπεύθυνη  δήλωση  σε  περίπτωση  δίµηνης  απασχόλησης  (χρονικό 
διάστηµα και φορέα απασχόλησης).
8.-  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν έχουν  κώλυµα 24µηνης  απασχόλησης ως 
οδηγοί απορριµµατοφόρων, (ανταποδοτικού χαρακτήρα) σε έναν από τους 
τρεις  πρώην  ∆ήµους  Βάρης,  Βούλας  και  Βουλιαγµένης  &  σε  περίπτωση 
απασχόλησης  θα  αναφέρονται  υποχρεωτικά,  η  χρονική  περίοδος,  το 
αντικείµενο  απασχόλησης και ο ∆ήµος.
9.- Οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο για την απόδειξη της εµπειρίας.
10.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
11.-  Βεβαίωση  απογραφής  από  το  Ι.Κ.Α.,  ή  υπεύθυνη  δήλωση  περί  µη 
ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Προθεσµία υποβολής αιτήσεων  ορίζεται από 30/08/2013 έως 06/09/2013. 
Οι  ενδιαφερόµενοι,  µπορούν  να  υποβάλλουν   αίτηση  µε  τα  απαιτούµενα 
δικαιολογητικά,  στα γραφεία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (∆/νση: Κ. 
Καραµανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.00 
π.µ. έως 14.00.  

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν 
θα λαµβάνονται υπόψη.

Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και 
στην ιστοσελίδα vvv.gov.gr.

 
                                                                         Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ α.α
                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

                                            ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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