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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Κνξπδαιιφο, 30.11.2021 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ      Αξηζκ. Πξση. 20697 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

γηα ηε ζύλαυε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

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 αξηζκ. 368/24.112.2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Κνξπδαιινχ, πεξί πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ, κε δηάξθεηα ζχκβαζεο δχν (2) 

κελψλ, γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο Πξαζίλνπ 

ηνπ Γήκνπ καο. 

6. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ (ΦΔΚ 103/η.Β΄/2013), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 

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 πέληε (5) αηφκσλ, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ θαη πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζηελ Τπεξεζία 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Κφδηθός 

ζέζες 
Τπερεζία 

Έδρα 

Τπερεζίας 
Δηδηθόηεηα 

Γηάρθεηα 

ύκβαζες 

Αρηζκός 

Αηόκφλ 

101 
Γήκνο 

Κνξπδαιινχ 

Γξ.Λακπξάθε 

240, 

Κνξπδαιιφο 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΗΠΧΝ 
Γχν (2) 

κήλεο 
5 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

101 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (ηειεπηαίν εδ. πεξ. ζη΄) παξ. 1 άξζξν 

40 ηνπ Ν.4765/2021). 
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ειίδα 2 απφ 2 

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 ΓΗΛΩΗ θαη 

ζπλεκκέλα κε απηήλ λα ππνβάινπλ ηα εμήο:  

α. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 

β. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,  

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε). 

 

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΄΄. 

 

Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής: 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζπλεκκέλε ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ, 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ θαηαζέζνπλ ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ (Γξ. Λακπξάθε 240, πιεξνθνξίεο ζηα ηει. 210.4990415,- 414).  

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 ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ». 

 

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 πέληε (5) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο, δει. από 

Πέκπηε 02.12.2021 έφς θαη Γεσηέρα 06.12.2021. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ 

http://www.korydallos.gr/
ΑΔΑ: ΩΚ2ΞΩΛΩ-4ΟΩ
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