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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ 

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
(σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ) 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Κνξπδαιιφο, 27.10.2021 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ       Αξηζκ. Πξση.:     18391 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η  

γηα ηε ζύλαυε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΗΝΧΝ 

Ο ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κχξσζε 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4325/2015 θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. ηε΄ ηνπ λ. 4765/2021 (Α΄ 6) 

«Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε 

ηνπ Αλψηαηνπ  πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο». 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ. 4057/2012, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4325/2015. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 (Α΄ 133). 

5. Σελ κε αξηζκ. πξση. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16.08.2021 (ΑΓΑ: 94Η846ΜΣΛ6-

Γ4Σ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: "Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην 

πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ (56ε 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ)", ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε «Τπνρξεσηηθφηεηα εκβνιηαζκνχ» θαη 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο «Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ». 

6. Σελ αξηζκ. 297/06.10.2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Κνξπδαιινχ, πεξί πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, κε δηάξθεηα ζχκβαζεο δχν 

(2) κελψλ, γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ησλ 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

7. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 103/η.Β΄/2013). 

 
Α λ α θ ο η λ ώ λ ε η  

 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, δηάξθεηαο δχν 

(2) κελψλ, ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ θαη πξφζθαηξσλ 

αλαγθψλ, ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη ζπγθεθξηκέλα : 
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ΠΙΝΑΚΑ Α΄: ΘΔΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
Κφδηθός 

ζέζες 
Τπερεζία 

Έδρα 
Τπερεζίας 

Δηδηθόηεηα 
Γηάρθεηα 

ύκβαζες 
Αρηζκός 
Αηόκφλ 

101 
Γήκνο 

Κνξπδαιινχ 

Γξ.Λακπξάθε 
240, 

Κνξπδαιιφο 

ΣΔ 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ 

Γχν (2) 
κήλεο 

1 

102 
Γήκνο 

Κνξπδαιινχ 

Γξ.Λακπξάθε 
240, 

Κνξπδαιιφο 

ΓΔ ΒΟΗΘΧΝ 
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ 

Γχν (2) 
κήλεο 

3 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β΄: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γηα ηολ θφδηθό ζέζες:  101 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ  ή ην 

νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ 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, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Γηα ηολ θφδηθό ζέζες: 102 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ-

Παηδνθφκσλ ή Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ ή Βνεζψλ Βξεθνλεπηνθφκσλ ή Βνεζψλ 

βξεθνθφκσλ παηδνθφκσλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη 

Έθθξαζεο ή Δπηκειεηψλ Πξφλνηαο ή Κνηλσληθψλ Φξνληηζηψλ ή Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή Βνεζψλ Γεληθήο  

Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

 
Δκπεηρία σπουεθίφλ γηα ηελ θαηεγορία Σ.Δ. & Γ.Δ. 
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε  
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε 
ζέζεσλ. Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ  
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία  
επηινγήο.  
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Γεληθά προζόληα πρόζιευες: 
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.  
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επέιεμαλ.  
3. Γεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) 
πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N.2431/1996 θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη 
Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά 
Ίκβξν θαη Σέλεδν, θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο 
ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε 
ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958, σο ηζρχεη). Γηα ηνπο 
ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε 
βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο Γελ απαηηείηαη ε 
απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη 
Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απφ ηα λεζηά 
Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ. 
 
Απαραίηεηα δηθαηοιογεηηθά:  
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ θαη 
ζπλεκκέλα κε απηήλ λα ππνβάινπλ ηα εμήο:  
α. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 
β. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,  
γ. Φσηναληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο 
αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β. (ε πεξίπησζε ηίηισλ ζπνπδψλ ή ελ γέλεη 
εγγξάθσλ ηεο αιινδαπήο, πξνζθνκίδνληαη απηά κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή)  
δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε). 
 
 Πρόζιευε 

Οη επηιεγείζεο/έληεο σο πξνζιεπηέεο/νη ζηηο σο άλσ εηδηθφηεηεο νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ, θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζην Φνξέα ή ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ζα θαζνξίζεη ε ππεξεζία, πηζηοποηεηηθό σγείας ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ. 
76785 (ΦΔΚ 3758/η. Β΄/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο 
ηνπ αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθνχ ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη θαη νη 
πξνζιεθζέληεο/είζεο αληηθαζίζηαληαη απφ ππνςήθηνπο/εο πνπ δηαζέηνπλ ην αλσηέξσ 
Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο νθείιεη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Ν.4820/2021 (ΦΔΚ 130 Α΄) λα πξνζθνκίζεη α) Φεθηαθφ 
Πηζηνπνηεηηθφ Covid-19 ηεο Δ.Δ. ή ηζνδχλακν Πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο απ’ 
φπνπ πξνθχπηεη ε ζπκπιήξσζε δέθα ηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
εκβνιηαζκνχ, ή β) Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ Covid-19 ηεο Δ.Δ. κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζή ηνπ απφ ηνλ θνξσλντφ Covid-19 ή 
βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ 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. 
 
Γεκοζίεσζε ηες αλαθοίλφζες 
H παξνχζα Αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Καηαζηήκαηνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.korydallos.gr) θαη ζην πξφγξακκα 
΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄. 
 

http://www.korydallos.gr/
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Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής: 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζπλεκκέλε ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ 
ΓΗΛΧΗ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ ζην 
Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ (Γξ. Λακπξάθε 240, πιεξνθνξίεο ζηα ηει. 
210.4990415 - 416).  
Η ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα 
ππνβιεζεί θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απνθιεηζηηθά ζην e-mail: 
proslipseis@korydallos.gr, κε ζέκα: «ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ 
ΣΑΘΜΟΤ». 
Η αίηεζε ζσκκεηοτής, ποσ ζα σποβιεζεί ειεθηροληθά, πρέπεη απαραηηήηφς λα 
εκθαλίδεηαη σπογεγρακκέλε, κε ΦΤΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ. Αλσπόγραθες αηηήζεης δελ ζα 
γίλοληαη δεθηές. 
 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ - ππεχζπλσλ δειψζεσλ νξίδεηαη ζε έμη (6) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο, δει. 
από Πέκπηε 28.10.2021 έφς θαη Σρίηε 02.11.2021 θαη ώρα 15:00. 
 
 

                   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 

   ΥΟΤΡΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 


		2021-10-29T11:31:18+0254
	ARISTEIDIS ISYCHOS
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




