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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 

                                          Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ.δ του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

  2. Τις διατάξεις του  άρθρου 206 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-07-2007), «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπου η παρ.1 αντικαταστάθηκε με την 

παρ.2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α'/11.05.2015), «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26.08.2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του 

ν.4350/15 (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/30.11.2015) και το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του ν.4547/18 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.06.2018), «Αναδιοργάνωση 

των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

3. Την υπ΄ αριθ. 81/2022 (ΑΔΑ:ΨΤ2ΩΩ9Π-Ο16) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βέλου-Βόχας. 

4. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 54548/15-04-2022 (ΑΔΑ:6ΞΦΠΟΡ1Φ-83Η) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την έγκριση 

πρόσληψης  δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα από 01-06-2022 έως 30-09-

2022 για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του 

Δήμου έτους 2022. 

Ανακοινώνει: 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων 

(4) μηνών και συγκεκριμένα από 01-06-2022 έως 30-09-2022 , συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων , 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας – 

πυρασφάλειας του Δήμου έτους 2022, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα 

αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο: 
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Ειδικότητα 
Αριθμός 

Ατόμων 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα 

Χρονική 

Διάρκεια 

ΥΕ Εργατών 

Πυρασφάλειας 
Δυο (02)  

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (τελευταίο εδάφιο  

περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021). 

Τέσσερις (04) 

μήνες 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

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

δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της  2μηνης απασχόλησης. 

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στους 

πίνακες ανακοινώσεων όλων των υπηρεσιών καθώς και στα ΚΕΠ του Δήμου. Η παρούσα θα 

αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Βέλου-Βόχας . 

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

να την υποβάλουν : 

 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση:  

Δήμος Βέλου – Βόχας, Γ. Παπανδρέου, Τ.Κ. 20001, Ζευγολατιό Κορινθίας, απευθύνοντάς την 

στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Γενικής Διοίκησης, υπόψη κας Δαρειώτη Βασιλικής 

και κας Κοπανά Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2741 360527 και 2741 360507). 

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ακόλουθες διευθύνσεις: kopana@1306.syzefxis.gov.gr, 

dar@1306.syzefxis.gov.gr 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να εμφανίζεται 

υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέλου Βόχας και στο δικτυακό τόπο αυτού 

(https://velovocha.gr) ήτοι από 07/05/2022 έως 10/05/2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 

αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

                                           Ο Δήμαρχος 

 

 

                                  Αννίβας  Παπακυριάκος 
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