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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών, στον Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαρισμού 
σχολικών μονάδων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωναϊού COVID-19». 

 Ο Δήμαρχος Κορινθίων,  
 

 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) περί πρόσληψης προσωπικού για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/15-09-2020).  

5. Τη με αριθμ 44/414/2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΚΩΛ7-ΙΨΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Κορινθίων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στον Δήμο Κορινθίων, για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.   

5. Τη σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.  

 
Ανακοινώνει:  

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  τεσσάρων 
(4) μηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαρισμού 
σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, ως εξής: 
 

Ειδικότητα. 
Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Διάρκεια. 

ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών 
σχολικών μονάδων 

12 
Δεν απαιτούνται ειδικά 

τυπικά προσόντα (άρθρο 5 
παρ.2 του ν. 2527/1997). 

4 μήνες 
 

ΑΔΑ: Ω1ΖΔΩΛ7-725



 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.  

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία 
στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς 
λόγους).  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :  

 Αίτηση  

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 
έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 
3584/2007. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος (Κολιάτσου 32) συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την 
23/09/2020 έως την 25/09/2020, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@korinthos.gr.    
  

 
 

                                    Ο Δήμαρχος 
 
 

                   Βασίλειος   Νανόπουλος 
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