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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηης ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αριθμ. ΟΥ  1/2019 

για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Ο Γήμος Βέλοσ-Βότας, 

                                                                       Ανακοινώνει 

Τελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά πένηε (05) 

αηόμφν γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα θαζαξηόηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, πνπ εδξεύεη ζην Εεπγνιαηηό Ννκνύ Κνξηλζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε 

ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Κφδικός 
θέζης 

Τπηρεζία 
Έδρα 

σπηρεζίας 
Διδικόηηηα 

Γιάρκεια 

ζύμβαζης 
Αριθμός 
αηόμφν 

100 

Γήκνο Βέινπ-Βόραο 

(Αληαπνδνηηθέο 

Υπεξεζίεο 

Καζαξηόηεηαο-

Ζιεθηξνθσηηζκνύ) 

Εεπγνιαηηό 

Γ. Βέινπ-

Βόραο 

Ν. Κνξηλζίαο 

ΥΔ Δξγαηώλ 

Καζαξηόηεηαο 

(Σπλνδώλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ) 

8 κήλεο 5 

                                                          

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κφδικός θέζης 

Σίηλος ζποσδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

100 Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997). 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.         
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Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 

θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ασηοπροζώπφς, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο 

πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, 

είηε ηατσδρομικά με ζσζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε 

δηεύζπλζε: Γήμος Βέλοσ-Βότας, πύροσ Κοκκώνη 3 Εεσγολαηιό, Σ.Κ 20001, Ν. Κορινθίας, 

απεσθύνονηάς ηην ζηη Γιεύθσνζη Γιοικηηικών Τπηρεζιών, Σμήμα Γενικής Γιοίκηζης, 

Γραθείο Προζφπικού (ηει. επηθνηλσλίαο:27413 60504-507).  

 

Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη 

κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Ζ προθεζμία σποβολής ηφν αιηήζεφν είναι δέκα (10) ημέρες (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) 

θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Γήμοσ Βέλοσ-Βότας. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 

εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

 

Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ Αλαθνίλσζε ΣΟΦ1/2019 θαη ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Φξόλνπ (ΣΟΦ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019», ηα νπνία ζα βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζην Εεπγνιαηηό θαζώο θαη 

ζηα θαηαζηήκαηα ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Βέινπ θαη Βξαραηίνπ θαη ζηα ΚΔΠ Βόραο 

(Εεπγνιαηηό) θαη Βέινπ.  

 

 

                                                                                                             Ο Γήκαξρνο  

 

 

 .                       Αλλίβαο Παπαθπξηάθνο 
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