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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  
Ο Οργανιζμός Κοινφνικής Προζηαζίας  Αλληλεγγύης και παιδείας (Ο.Κ.Π.Α.Π.) Γήμοσ Βόλβης 

Έτονηας σπόυη: 
 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»(ΦΔΚ 87/ ηΑ’/ 07/06/2010) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ  

2) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234,235,236,240, ηνπ ΓΚΚ ηνπ Ν. 3463/2006 

 

3) Σν αξίζκ ΦΔΚ 755 ηβ 06-05-2011 πεξί  ζχζηαζεο – ζπγρψλεπζεο ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο. 

4) ην αξίζκ πξση ΓΗΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259  ζηηο 16/08/2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ206 θαη  207 ηνπ Ν. 4820/2021 

 

6) Σελ αξίζκ 48/2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο κε ΑΓΑ : 

68ΕΦΟΚΔ6-Ζ26 

 

7) Σελ αξίζ πξση 958/25/10/2021    βεβαίσζε ηεο πξντζηακέλεο  ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο    

 
Αλαθοηλώλεη 

 
    Σην πρόζληυη, με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ  (3) αηόμφν για ηο 
πρόγραμμα Βοήθεια ζηο πίηι ηοσ ΟΚΠΑΠ Γήμοσ Βόλβης  και ζσγκεκριμένα: 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
 

1 

 
 

ΣΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ  

( Γοκή Αρέζοσζας )  
 

 
 

1 

 
1)  Πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο, ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν 

θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

 
Από ηην 

σπογραθή ηης 
ζύμβαζης έφς 
ηρείς  (3) μήνες 
με δσναηόηηηα 

παράηαζης 
άλλοσς ηρείς  (3) 

μήνες 
 



 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ ή Βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή φηη πιεξνί 

φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. 

 

3) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: 

(α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ. 

 

4) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  Β’ 

θαηεγνξίαο  

2 ΤΔ 
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 
( Γηα ηε Γοκή Νέας 

Αποιιωλίας ) 

1 Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο 

ρνιήο 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. 

Από ηην 
σπογραθή ηης 
ζύμβαζης έφς 
ηρείς  (3) μήνες 
με δσναηόηηηα 

παράηαζης 
άλλοσς ηρείς  (3) 

μήνες 
 

3 ΤΔ 
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 
( Γηα ηε Γοκή Νέας 

Μαδύηοσ  ) 

1 Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο 

ρνιήο 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. 

Από ηην 
σπογραθή ηης 
ζύμβαζης έφς 
ηρείς  (3) μήνες 
με δσναηόηηηα 

παράηαζης 
άλλοσς ηρείς  (3) 

μήνες 
 

 
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Βνήζεηα ζην πίηη  ηνπ  ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο  

Οη ππνςήθηνη ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλν  

πξφζιεςεο λα πξνζθνκίζεη:  

 

αα)είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 

2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ  

θνξσλντνχ COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 (Α’ 256), 

 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη 

 

 



 

 

 

 ε ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ,  

αβ) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 

2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ  

ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ 

αξ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο ή ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ιήμε  

ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. 

  

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ (ΣΔ ή ΤΔ). Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη 

απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1) Κχξην θξηηήξην θαηάηαμεο απνηειεί ε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα θαζήθνληα, νπφηε θαη  

πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζε ζπλαθή θαζήθνληα. 

Δπηθνπξηθά  

θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηνπ θχξηνπ θξηηεξίνπ θαηάηαμεο ηεο εκπεηξίαο δελ  

πξνθχπηεη πξνζιεπηένο ππάιιεινο, ηδίσο γηαηί φινη νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηνλ ίδην ρξφλν  

ζπλαθνχο εκπεηξίαο, ζα πξέπεη αθνινχζσο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηππηθά πξνζφληα, νπφηε θαη  

πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα σο εμήο:  

2) Πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή  

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, κεηαμχ απηψλ πξνεγνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν  

βαζκφ ζην (βαζηθφ) πηπρίν ή δίπισκα. Μεηαμχ ησλ ερφλησλ ηνλ απηφ βαζκφ πξνεγνχληαη νη  

ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηνλ αξραηφηεξν, σο πξνο ηελ εκεξνκελία θηήζεσο, (βαζηθφ) ηίηιν  

ζπνπδψλ.  

3) Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθή κεηαπηπρηαθφ  

ηίηιν ζπνπδψλ. Γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαηάηαμεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα εθηηζέκελα  

ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α’.  

4)  Μεηαμχ ησλ ινηπψλ ε ζεηξά θαηάηαμεο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ,  

εθαξκνδνκέλσλ, επίζεο, θαηά ηα ινηπά, αλαιφγσο, ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ  

πεξίπησζε α’. 

 

 



 

5) Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο  

απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή  

ηεο βεβαίσζεο πιήξσζεο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ  

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ 

 6)   ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα νη ππνςήθηνη γηα ηελ εηδηθφηεηα 

ΤΔ Οηθνγελεηαθψλ βνεζψλ ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ γεληθή πξνυπεξεζία ηνπο 

7) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο  ησλ εηδηθνηήησλ  ΣΔ θαη ΤΔ ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ 

αλεξγία ηνπο.  

 
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ  

1α.  ΥΡΟΝΟ  ΤΝΔΥΟΜΔΝΗ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 60 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 18  
κήλες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνφ 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 

 
     

 

 
 2.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 

καηηγορίες  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

καηηγορία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

               

3.    ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ (για ηις καηηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ 150 κολάδες) * 
 
4.    ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ (για ηις καηηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ ασηοηελής μεηαπηστιακός ηίηλος 70 κολάδες) * 
 
5.   ΔΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΑΠΑΣΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ (για ηις καηηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ integrated master 35 κολάδες) * 
 
6.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΩΝ  * 
  α. Γεύηερος ηίηιος ζποσδώλ (για  ηις καηηγορίες ΠΔ θαη ΣΔ,  ηης ίδιας εκπαιδεσηικής βαθμίδας 30 κολάδες) 
  β. Γεύηερος ηίηιος ζποσδώλ (γηα ηελ θαηεγορία ΓΔ, ηες ίδηας εθπαηδεσηηθής βαζκίδας 25 κολάδες) 
  
 
7. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 84 κήλες)  
 

μήνες εμπειρίας 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
… 

 
57 

 
58 

 
59 

 
84 και άνφ 

μονάδες 
 
7 

 
14 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
49 

 
56 

 
63 

 
70 

 
77 

 
84 

 
91 

 
98 

 
… 

 
399 

 
406 

 
413 

 
588 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
 Όινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα αλσηέξσ απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο λα πξνζθνκίζνπλ  

 

1) Φσηναληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηεο  αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο 

2) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 

3) αα)είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 

EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ  

θνξσλντνχ COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 

(Α’ 256), ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε 

ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ, 

αβ) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - 

EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο  

 



 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ  

ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ηεο ππ’ αξ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο 

ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε παξέιεπζε 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ιήμε  

ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. 

 

4) Γηα ηελ εηδηθφηεηα ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ : ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα Κχξηα 

Πξνζφληα  

 

5) Γηα ηελ Δηδηθφηεηα ΤΔ Οηθνγελεηαθψλ Βνεζψλ : ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα Κχξηα 

Πξνζφληα  

 

6) Γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο εκπεηξίαο ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ, ρξεηάδεηαη βεβαίσζε 

πξνυπεξεζίαο απφ ην ΔΦΚΑ θαη ππεχζπλε δήισζε πνπ λα αλαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηα, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο θαη ν εξγνδφηεο.   

 

7)  Γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο εκπεηξίαο ΤΔ Οηθνγελεηαθψλ βνεζψλ , ρξεηάδεηαη βεβαίσζε 

πξνυπεξεζίαο απφ ην ΔΦΚΑ θαη ππεχζπλε δήισζε πνπ λα αλαγξάθεηαη ε εηδηθφηεηα,  ε 

ρξνληθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο  θαη ν εξγνδφηεο  

 

8) Βεβαίσζε αλεξγίαο  

 

9)  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λ. 3584/07  θαη  φηη δελ πθίζηαηαη θψιπκα απαζρφιεζεο  

σο νξίδεηαη ζην π.δ. 164/2004 θαη ζηνλ Ν.2190/1994. Δπίζεο φηη δελ ππάξρεη θψιπκα θαηά ην 

άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα , ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί  γηα θαθνχξγεκα  β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί  κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα 

θηι. γ) έρεη ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα , δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην email ηνπ ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο 

okpapdimouvolvis@gmail.com   
Σν εκπξφζεζκν ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη νη ππεχζπλεο  δειψζεηο  ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75) πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο, κε θπζηθή ππνγξαθή. 

Αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα εκέξεο (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 03/11/2021 

έσο θαη 12/11/2021 θαη ψξα 15:00κκ. 

 

      
                       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηοσ Γ.. ηοσ Ο.Κ.Π.Α.Π.  

      ηοσ Γήκοσ Βόιβες 
 

 
              ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ   

σνημμένα 
1) Αίηηζη σμμεηοτής 

 

 



 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΟΤ ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

 

 

ΠΡΟ ΟΚΠΑΠ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

 

Γηα ηελ εηδηθφηεηα …………………………………………                  

  
Α. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΔΠΩΝΤΜΟ                : …………………….………………………….              

ΟΝΟΜΑ                     : …………………....…………………………..              

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΣΔΡΑ    : ………………………………….…………….           

ΟΝΟΜΑ  ΜΖΣΔΡΑ : ……………………………………….……….              

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΓΔΝΝΖΖ: ………………………………….……              

ΑΡΗΘΜ. ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ: …………………………….…..              

ΔΚΓΟΤΑ  ΑΡΥΖ : ……………………………………………………              

ΑΦΜ : …………………………………….. ΑΜ ΗΚΑ : ………………..             

ΑΜΚΑ : ……………………………………              

ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ Δ ΤΝΑΦΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ( Μήλεο )  …………... 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

ΟΓΟ ………………………………..      ΑΡΗΘΜΟ …………………. 

ΠΟΛΖ  ……………………………….      Σ.Κ. ………………………… 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ……………………………… 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ : 

1)…………………………………………………….. 

2)…........................................................................... 

3).…………………………………………………….. 

4)……………………………………………………… 

5)……………………………………………………... 

6)……………………………………………………… 

 

 

Απνιισλία ……………                                                               Ο/H  ΑΗΣ……..      

 

 


