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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Κορυδαλλός, 04.05.2020 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριθμ. Πρωτ.    6837 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, 

δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 18277/02.09.2019 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 και ισχύουν σήμερα. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 

5. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν 
με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. 

6. 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. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 
του Ν. 4555/2018. 

8. Την αριθμ. 66/28.04.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί «Λήψη 
απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως 
τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων 
αναγκών, των υπηρεσιών του Δήμου μας, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 
της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)». 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β΄ 1013/1013, 281/2017 και 3435/2017). 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα: ένα (1) άτομο ειδικότητας Υδραυλικού, 
ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, ένα (1) άτομο ειδικότητας Σιδερά – Αλουμινά, τρία (3) άτομα 
ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων και ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη 
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την συνεπικούρηση των 
δομών του και της Πολιτικής του Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του 
κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Π.Ν.Π., ως 
ακολούθως: 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Ειδικότητα: Δ.Ε. Υδραυλικού. 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας και οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή ισοδύναμο, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την άδεια. 
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2. Ειδικότητα: Δ.Ε. Ηλεκτρολόγ ου. 

 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ή ΣΤ' ειδικότητας και οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ή ισοδύναμο, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά εξειδικευμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την άδεια. 
 

3. Ειδικότητα: Δ.Ε. Σιδερά - Αλουμινά. 

 
Αντίστοιχο Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή 
Συγκολλήσεων ή απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει 
να συνοδεύεται με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. 
 

4. Ειδικότητα: Δ.Ε. Οδηγού. 
 

Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμό του. 
 

5. Ειδικότητα: Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων. 
 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 2527/1997) 
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία), 
 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
 Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (όπου απαιτείται), 
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 
 Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας (όπου απαιτείται) 
 Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, και 
 Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης. 

 
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 ηλ. ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: prosopiko@korydallos.gr, με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες και 
αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλ. από Τρίτη 05.05 έως Πέμπτη 
07.05.2020 και ώρα 15:00. 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

 
Μετά την έκδοση της αριθμ. 66/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου, για την πρόσληψη 
προσωπικού ορισμένου χρόνου, 
τετράμηνης απασχόλησης, για τη 
κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών, των υπηρεσιών 
του Δήμου μας, δυνάμει του άρθρου 24 
παρ.2 της από 14-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α΄64/2020), σας καταθέτω τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και 
παρακαλώ για την πρόσληψη μου ως  
 
…………………………………………….. 
 
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 

 
....................................... 

 
 

      
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 
 Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας, 
 Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών, 

(όπου απαιτείται) 
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος για 

υδραυλικούς & Ηλεκτρολόγους 
  Άδεια Οδήγησης Β΄ Κατηγορίας, 

(για Οδηγούς), 
 Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας 

(όπου απαιτείται), 
 Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, 
 Υπεύθυνη Δήλωση φυσικής 

καταλληλότητας, μη καταδίκης 
και κωλύματος απασχόλησης. 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………….................................... 
 
 
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………. 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………………… 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………………………… 
 
 
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………...........……. 
 
 
Α.Δ.Τ.: ………………...................………………… 
 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………….….. 
 
 
ΟΔΟΣ: ……………………………………………… 
 
 
............................................................................. 
 
 
Τ.Κ. ……………………ΔΟΥ: ………………….… 
 
 
Α.Φ.Μ. ................................................................. 
 
 
Α.Μ. Ι.Κ.Α............................................................. 
 
 
ΑΜΚΑ .................................................................. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 .……………………………….. 
 
Κιν. ...................................................................... 
 
 
Κορυδαλλός, …….…/05/2020 

ΑΔΑ: ΡΕΝ8ΩΛΩ-ΣΧΣ
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