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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κορυδαλλός    27/10/2021                                                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:     18391 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ        

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κύρωση 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 και ισχύουν 

σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιε΄ του ν. 4765/2021 (Α’ 6) 

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση 

του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Οι διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133). 

5. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021 (ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-

Γ4Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)", στην οποία περιγράφεται η «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου». 

6. Την αριθμ. 297/06.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορυδαλλού, περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο 

(2) μηνών, για κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας. 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 103/τ.Β΄/2013). 

 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο 

(2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων 

αναγκών, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορυδαλλού και συγκεκριμένα : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 
Υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

Σύμβασης 
Αριθμός 
Ατόμων 

101 
Δήμος 

Κορυδαλλού 

Γρ.Λαμπράκη 
240, 

Κορυδαλλός 

ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Δύο (2) 
μήνες 

1 

102 
Δήμος 

Κορυδαλλού 

Γρ.Λαμπράκη 
240, 

Κορυδαλλός 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Δύο (2) 
μήνες 

2  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τον κωδικό θέσης:  101 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Για τον κωδικό θέσης: 102 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών 

βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και 

Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής  

Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 
 
Εμπειρία υποψηφίων για την κατηγορία Τ.Ε. &  Δ.Ε. 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με  
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 
θέσεων. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου  
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία  
επιλογής.  
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Γενικά προσόντα πρόσληψης: 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν.  
3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) 
πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του 
άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη 
συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για τους 
υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας Δεν απαιτείται η 
απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και 
συνημμένα με αυτήν να υποβάλουν τα εξής:  
α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, 
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  
γ. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως 
αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει 
εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική)  
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση). 
 

 Πρόσληψη 
Οι επιλεγείσες/έντες ως προσληπτέες/οι στις ως άνω ειδικότητες οφείλουν να 
προσκομίσουν, κατά την πρόσληψή τους στο Φορέα ή σε εύλογο χρονικό διάστημα που 
θα καθορίσει η υπηρεσία, πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 
76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και οι 
προσληφθέντες/είσες αντικαθίστανται από υποψήφιους/ες που διαθέτουν το ανωτέρω 
Πιστοποιητικό υγείας. 
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εφαρμογή της παρούσας ανακοίνωσης οφείλει 
σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130 Α΄) να προσκομίσει α) Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό Covid-19 της Ε.Ε. ή ισοδύναμο Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας απ’ 
όπου προκύπτει η συμπλήρωση δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του 
εμβολιασμού, ή β) Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες για την 
κατάσταση του προσώπου όσον αφορά στη νόσησή του από τον κορωνοϊό Covid-19 ή 
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμο Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 
θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν 
μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής 
διάγνωσης. 
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Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
H παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.korydallos.gr) και στο πρόγραμμα 
΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄. 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο 
Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 
210.4990415 - 416).  
Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να 
υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: 
proslipseis@korydallos.gr, με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ». 
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλ. 
από Πέμπτη 28.10.2021 έως και Δευτέρα 01.11.2021 και ώρα 15:00. 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
 
 

                         ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       

http://www.korydallos.gr/
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