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ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ       Αρικ. Πρωτ.: 1366 
ΔΗΜΟ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
Ν.Π.Δ.Δ.  
Δ/νςθ: Αδειμάντου 22α  
Σθλ. : 27410 25717                                                 
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URL    : http://kkpdimkorinthos.gr 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  
 
«Πρόςληψη προςωπικοφ με ςφμβαςη ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, του Προγράμματοσ 
Βοήθεια ςτο πίτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 για την 
αναπλήρωςη του προςωπικοφ του οποίου επιβλήθηκε το ειδικό διοικητικό μζτρο τησ αναςτολήσ 
καθηκόντων, λόγω μη εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ (COVID-19)». 

  
Ο Πρόεδροσ του Δ.. ,  

 
 Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 233 του Ν. 3463/2006. (ΦΕΚ 114/τ.Αϋ/2006)  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 207 του Ν. 4820/2021. (ΦΕΚ 130/τ.Αϋ/2021) 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 36 του Ν. 4765/2021. (ΦΕΚ 6/τ.Αϋ/2021) 

4. Σο υπ' αρικμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021 ζγγραφο του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν. 

5. Σθν αρικμ. 11/19/2021 (ΑΔΑ:6ΕΘΣΟΚΨΛ-ΣΜΩ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 
Κζντρου  Κοινωνικισ Πολιτικισ Διμου Κορινκίων, ςχετικά με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, του Προγράμματοσ Βοικεια ςτο πίτι ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 207 του ν. 4820/2021 για τθν αναπλιρωςθ του προςωπικοφ του 
οποίου επιβλικθκε το ειδικό διοικθτικό μζτρο τθσ αναςτολισ κακθκόντων, λόγω μθ 
εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ (COVID-19). 

6. Σθν αρικμ. 953/17-08-2021 (ΑΔΑ:Ε4Κ9ΟΚΨΛ-ΗΧΗ) απόφαςθ του Προζδρου Δ.. με κζμα τθν 
αναςτολι κακθκόντων υπαλλιλου ΔΕ Νοςθλευτϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 206 & 207 του ν. 
4820/2021. 

7. Σθ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του ΝΠΔΔ  για τθν κάλυψθ τθσ 
δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ.  

 
Ανακοινϊνει:  

 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ τριϊν (3) μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τρείσ (3) 
μινεσ ακόμα ενόσ (1) ατόμου για τθν αναπλιρωςθ του προςωπικοφ του οποίου επιβλικθκε το 
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ειδικό διοικθτικό μζτρο τθσ αναςτολισ κακθκόντων, λόγω μθ εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ 
(COVID-19), του Προγράμματοσ Βοικεια ςτο πίτι, ωσ εξισ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΚΣΑΚΣΟΤ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Ειδικότητα Διάρκεια ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

100 ΔΕ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ  

Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 
τρείσ (3) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ 
για τρεισ (3) μινεσ ακόμα. 

 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 
 

100 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ: Μζςθσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ 
Νοςθλευτικισ χολισ (ΜΣΕΝ) ι ειδικοτιτων Βοθκϊν Νοςθλευτϊν ι Βοθκϊν 
Νοςοκόμων ι Νοςθλευτικισ ι Νοςθλευτικισ Σραυματολογίασ ι Βοθκόσ 
Σραυματολογίασ Ορκοπεδικισ ι Νοςθλευτικισ Χειρουργείου ι Νοςθλευτικισ 
Ογκολογικϊν Πακιςεων ι Ειδικισ Νοςθλευτικισ ι Νοςθλευτικισ Μονάδων 
Εντατικισ Θεραπείασ ι Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ψυχικζσ Πακιςεισ ι Βοθκόσ 
Νοςθλευτικισ Μαιευτικισ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Γενικισ Νοςθλείασ ι Βοθκόσ 
Νοςθλευτικισ Σραυματολογίασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Χειρουργείου ι Βοθκόσ 
Νοςθλευτικισ Ογκολογικϊν Πακιςεων ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μονάδων Εντατικισ 
Θεραπείασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ειδικζσ Πακιςεισ ι Βοθκϊν Γενικισ 
Νοςθλείασ ι Βοθκόσ Νοςθλευτι ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ 
τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του 
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 
ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Άδεια οδιγθςθσ Βϋ Κατθγορίασ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 

Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 
Κφριο κριτιριο κατάταξθσ κα αποτελεί θ εμπειρία ςε αντίςτοιχα κακικοντα, οπότε και 
προτάςςονται οι υποψιφιοι που ζχουν μεγαλφτερθ εμπειρία ςε ςυναφι κακικοντα. Επικουρικά και 
μόνο ςτθν περίπτωςθ που βάςει του κφριου κριτθρίου κατάταξθσ τθσ εμπειρίασ δεν προκφπτει 
προςλθφτείσ υπάλλθλοσ, ιδίωσ γιατί όλοι οι υποψιφιοι διακζτουν τον ίδιο χρόνο ςυναφοφσ 
εμπειρίασ, κα πρζπει ακολοφκωσ να λθφκοφν υπόψθ τα τυπικά προςόντα, οπότε και προτάςςονται 
οι υποψιφιοι που ζχουν αυξθμζνα τυπικά προςόντα ωσ εξισ:  
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α) Προτάςςονται οι υποψιφιοι που ζχουν μεγαλφτερο βακμό ςτο (βαςικό) πτυχίο ι δίπλωμα. 
Μεταξφ των εχόντων τον αυτό βακμό προθγοφνται οι υποψιφιοι που ζχουν τον αρχαιότερο, ωσ 
προσ τθν θμερομθνία κτιςεωσ, (βαςικό) τίτλο ςπουδϊν.  
β) Μεταξφ των λοιπϊν θ ςειρά κατάταξθσ κακορίηεται από το βακμό του τίτλου ςπουδϊν, 
εφαρμοηομζνων, επίςθσ, κατά τα λοιπά, αναλόγωσ, των οριηομζνων ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ α’. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Οι υποψιφιοι/εσ πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.  

2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν.  

3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά τα άρκρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινικι καταδίκθ, υποδικία 
ςτζρθςθ ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, απόλυςθ από άλλθ κζςθ για πεικαρχικοφσ 
λόγουσ). 

4. Ο επιλεγείσ/είςα οφείλει να προςκομίςει κατά την πρόςληψη ςτον Φορζα: 

α) είτε Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 
2021 και του άρκρου πρϊτου τθσ από 30.5.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 87), θ οποία 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του 
φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον αφορά ςτον εμβολιαςμό κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 ι 
βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ι ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ, από όπου προκφπτει θ ςυμπλιρωςθ δεκατεςςάρων 
θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ του εμβολιαςμοφ, β) είτε Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. 
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2021 και του άρκρου πρϊτου τθσ από 30.5.2021 Πράξθσ 
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 με πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν κατάςταςθ του φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον αφορά ςτθ νόςθςθ από τον 
κορωνοϊό COVID-19 ι βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 τθσ υπ’ αρ. 
2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Τγείασ και Επικρατείασ ι ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ, από όπου προκφπτει θ παρζλευςθ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κετικισ διάγνωςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου 
χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενζςτερθ των ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ κετικισ 
διάγνωςθσ. 
Επιςημαίνεται ότι, χωρίσ την ωσ άνω κατά περίπτωςη βεβαίωςη ή πιςτοποιητικό δεν είναι δυνατή 
η πρόςληψη και η κατάρτιςη τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ. 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
       Οι ενδιαφερόμενοι/εσ υποβάλλουν τα εξισ δικαιολογθτικά :  
 

1. Αίτηςη  

2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ  ι άλλων δθμόςιων 
εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι 
προςωρινι βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ή τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτζσ 
ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ή τισ δφο όψεισ 
τθσ άδειασ οδιγθςθσ ή τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των 
αςφαλιςτικϊν φορζων. Εάν από τα ζγγραφα αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία γζννθςθσ, 
πρζπει να προςκομιςκεί και το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.  
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3. Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά τα άρκρα 16 & 17 του Ν. 
3584/2007 και ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για 
κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία 
δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' 
υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) δεν είναι 
υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) λόγω 
καταδίκθσ, δεν ζχει ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 
ςτζρθςθ αυτι και δ) δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.  

 
4. Σίτλουσ ςπουδϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα  ανακοίνωςθ. 

υγκεκριμζνα:   

-τον τίτλο ςπουδϊν (για υποψιφιο που ςυμμετζχει ςε ΔΕ κατηγορία), κα αναγράφεται ο 
ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ του. ε περίπτωςθ που ο βακμόσ 
εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό (είτε πρόκειται για ακζραιο 
αρικμό που προζκυψε από ςτρογγυλοποίθςθ είτε πρόκειται για αμιγϊσ ακζραιο αρικμό) 
πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, με 
δφο δεκαδικά ψθφία.  

     - Για τουσ αποφοίτουσ Ι.Ε.Κ.: ωσ βακμόσ διπλϊματοσ νοείται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτο 
κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ, που αναφζρεται ςε βεβαίωςθ που εκδόκθκε 
από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι από τον Εκνικό 
Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ι τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ 
Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και θ οποία δεν ιςχφει 
αυτοτελϊσ αλλά αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα του διπλϊματοσ. Προσ απόδειξθ αυτϊν 
οι υποψιφιοι πρζπει να προςκομίςουν: Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Επιπζδου 
Μεταδευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και βεβαίωςθ του Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Π.Π. ι 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από τθν οποία να προκφπτει ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ τουσ ςτο κεωρθτικό 
μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ι μόνο Βεβαίωςθ του Ο.Ε.Ε.Κ. ι Ε.Ο.Π.Π. ι Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
από τθν οποία να προκφπτει ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ τουσ ςτο κεωρθτικό μζροσ των 
εξετάςεων πιςτοποίθςθσ και θ ακριβισ θμερομθνία που κατζςτθςαν διπλωματοφχοι.  
 

5. Απόδειξη εμπειρίασ  

        Για τουσ μιςθωτοφσ:  

- (βεβαίωςθ οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ και υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία να 
δθλϊνεται ο χρόνοσ και θ ειδικότθτα απαςχόλθςθσ . 

- Οι μιςκωτοί του Δθμοςίου τομζα μποροφν εναλλακτικά αντί τθσ βεβαίωςθσ του 
αςφαλιςτικοφ φορζα να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου 
τομζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ  και θ ειδικότθτα. 

-  Για τουσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του 
ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ τουσ και 
μία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι ζνα τουλάχιςτον δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν ανά 
ζτοσ, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εξειδικευμζνθσ 
εμπειρίασ. τθν περίπτωςθ που θ εξειδικευμζνθ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο 
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τομζα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να 
προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να 
προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Επίςθσ 
απαιτείται και βεβαίωςθ από τον οικείο αςφαλιςτικό τουσ φορζα για τθ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςισ τουσ. 

 
Επιπλζον επιςημάνςεισ για την εμπειρία: 

  - τρατιωτική θητεία 

Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ αναγνωρίηεται και θ απαςχόλθςθ που προκφπτει κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςτρατιωτικισ κθτείασ. Η βεβαίωςθ των αρμοδίων αρχϊν πρζπει να αναφζρει το είδοσ και τθ 
διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ ςχετικι ειδικότθτα πρζπει να ζχει 
αποκτθκεί πριν από τθν κατάταξθ του υποψθφίου, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ ειδικότθτα 
αποκτάται κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ, θ ςχετικι εμπειρία αναγνωρίηεται από τθν 
απόκτθςι τθσ και μετά. Όταν από τθν ανακοίνωςθ απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
ι άλλθ επαγγελματικι άδεια, ο χρόνοσ τθσ παραπάνω εμπειρίασ υπολογίηεται μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ. 

  - Προγράμματα STAGE 

Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ κεωρείται και θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 
εμπειρίασ STAGE του ΟΑΕΔ. Η ςχετικι βεβαίωςθ, από τθν οποία πρζπει να προκφπτει το 
είδοσ και θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. 

      - Δικαςτική Απόφαςη 

Η εμπειρία αποδεικνφεται και με τυχόν υπάρχουςα δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να 
προκφπτει το είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 
παροχισ τθσ. 
 
- Διδακτική Απαςχόληςη 

Οι υποψιφιοι που επικαλοφνται ωσ εμπειρία διδακτικι απαςχόλθςθ ςτθν τριτοβάκμια, 
δευτεροβάκμια, μεταδευτεροβάκμια ι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν θμεδαπι, πρζπει 
να προςκομίςουν:  
Για την Σριτοβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευςη: 
(1) Βεβαίωςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ι φορζα, ςτθν οποία να αναφζρονται 
οπωςδιποτε: θ ςχζςθ εργαςίασ, θ ακριβισ ιδιότθτα με τθν οποία παραςχζκθκε το διδακτικό 
ζργο, το διδαχκζν μάκθμα ι τα διδαχκζντα μακιματα, θ διάρκεια, το είδοσ τθσ διδακτικισ 
απαςχόλθςθσ (πλιρθσ ι μερικι) και τα ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα αυτισ *ϊρεσ ανά 
εβδομάδα για χ εβδομάδεσ ι μινεσ και ςφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ+. Η μετατροπι του 
αρικμοφ εβδομάδων ςε αρικμό μθνϊν γίνεται με το ςκεπτικό τθσ ανάλογθσ εφαρμογισ του 
τρόπου υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. φμφωνα με το ςκεπτικό αυτό, 
το ζτοσ ζχει 12 μινεσ των 25 θμερϊν ο κακζνασ, 4& 1/6 εβδομάδεσ θ δε διάρκεια τθσ 
εβδομάδασ λογίηεται ίςθ με 6 θμζρεσ. τθν ίδια βεβαίωςθ πρζπει να αναφζρεται  και το 
πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ που ίςχυε κατά τον χρόνο που 
παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σο πλιρεσ ωράριο 
εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει να 
αναφζρεται ςτθ βεβαίωςθ ακόμθ και όταν προκφπτει με ανάλογθ εφαρμογι διάταξθσ, κατ’ 
αντιςτοιχία προσ άλλθ βακμίδα εκπαίδευςθσ. 
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(2) Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 
αςφάλιςθσ. Η εν λόγω βεβαίωςθ δεν απαιτείται για διδακτικι απαςχόλθςθ θ οποία ζχει 
παραςχεκεί ςε δθμόςιο ίδρυμα. 
Για την  Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη: 
-Βεβαίωςθ των αρμοδίων Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & 
Θρθςκευμάτων (Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) από τθν οποία 
αποδεικνφεται θ προχπθρεςία αυτι. 
Κατ’ εξαίρεςθ, θ βεβαίωςθ για προχπθρεςία ςτθ ιβιτανίδειο, ςτισ χολζσ Μακθτείασ του 
Ο.Α.Ε.Δ. ι τα τμιματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Νεότθτασ (ΕΙΝ) κα 
εκδίδεται από τον αντίςτοιχο φορζα. 
 

6. Άδεια οδήγηςησ Βϋ κατηγορίασ ευκρινζσ αντίγραφο άδειασ οδιγθςθσ Βϋ κατθγορίασ.  
 

    ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ –ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ  
           Κατόπιν επιβολισ του μζτρου αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου διάδοςθσ του κωρονοϊοφ COVID-
19, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να αναηθτιςουν τθ ςχετικι ανακοίνωςθ με τθ ςυνθμμζνθ αίτθςθ 
ςυμμετοχισ και τθ Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ  του νομικοφ προςϊπου «Κζντρο 
Κοινωνικισ Πολιτικισ» (www.kkpdimkorinthos.gr) και του «Διμου Κορινκίων» (www.korinthos.gr) 
να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ υπογεγραμμζνθ  με όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία και να 
υποβάλλουν ςκαναριςμζνα  ςε μορφι pdf τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά , Α Π Ο Κ Λ Ε Ι  Σ Ι Κ Α  
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail: kkpdimkor@gmail.com , από  
26/10/2021 ζωσ και  04/11/2021 ημζρα Πζμπτη και ϊρα 23.59ϋ υπόψιν κ. Βοϊδήλα Γιαννοφλασ  
(τθλ. Επικοινωνίασ: 27410-25717). 
  
Αιτήςεισ μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία  λήξησ,  θα θεωροφνται εκπρόθεςμεσ και δεν 
θα γίνονται δεκτζσ. Αυτό θα προκφπτει από την ημερομηνία και ϊρα αναφοράσ αποςτολήσ αυτϊν 
ςτο ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο.  
 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του νομικοφ προςϊπου  
(Αδειμάντου 22α , Κόρινκοσ) ςυνταςςόμενου ςχετικοφ πρακτικοφ ανάρτθςθσ. Επιπλζον ανάρτθςθ 
ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ κα γίνει ςτισ ιςτοςελίδεσ (www.kkpdimkorinthos.gr) και 
(www.korinthos.gr) και ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
 
ΠΡΟΛΗΨΗ  
Η πρόςλθψθ του προςωπικοφ αυτοφ πραγματοποιείται υπό τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ που 
ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 207 του ν. 4820/2021, αποκλειόμενθσ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ 
μετατροπισ τθσ ςφμβαςισ τουσ ςε αορίςτου χρόνου. Προςλθφκζντεσ που αποχωροφν πριν τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςισ τουσ αντικακίςτανται με άλλουσ υποψιφιουσ κατά ςειρά.  
ε κάκε περίπτωςθ οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων 
υποψθφίων , απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ χρονικό διάςτθμα και μζχρι 
ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου.  
  

Ο Πρόεδροσ του Δ..  
 

 
  Παπαδημητρίου ωτήριοσ  

 

http://www.kkpdimkorinthos.gr/
http://www.korinthos.gr/
mailto:kkpdimkor@gmail.com
http://www.kkpdimkorinthos.gr/
http://www.korinthos.gr/
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