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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ         Κόξηλζνο, 28/04/2022 

           Αξηζκ. Πξση. : 615 
 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ1/ 2022 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε 

 ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ  
 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ  πξόζιεςε  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην 

πίηη»  ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ», πνπ 

εδξεύεη ζην Γήκν Κνξηλζίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 

ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 

(ηππηθάθαηηπρόλπξόζζεηα)πξνζόληα (βι.ΠΙΝΑΚΑΒ): 

 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό 
ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Τπεξεζία 
Έδξα 

Τπεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ  
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ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ 
ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ 

(Γηα ην πξόγξακκα 
«Βνήζεηα ζην πίηη») 

 
Κόξηλζνο 

(Γήκνο Κνξηλζίσλ) 
Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 
Κνξηλζίαο 

 
 

ΣΔ  
ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ  

 

8 κήλεο 
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ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ 
ΚΟΡΙΝΘΙΧΝ 

(Γηα ην πξόγξακκα 
«Βνήζεηα ζην πίηη») 

Κόξηλζνο 
(Γήκνο Κνξηλζίσλ) 

Πεξηθεξεηαθή 
Δλόηεηα Κνξηλζίαο 

 
 

ΤΔ 
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΧΝ 

ΒΟΗΘΧΝ  

 

8 κήλεο 

 
 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 
Κσδηθόο 

ζέζεο 

Σίηινο 
ζπνπδώλθαη 

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ 
Σεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή 
Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ. 

γ)Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ  Διιάδνο (ΚΛΔ), ε 
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο 
ζηνηρείσλ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78 & 110 ηνπ λ. 4488/2017 
(Α΄137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο 
απφ ηε έθδνζή ηεο.  
δ) Ιζρύνπζα άδεηα   νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή. 

Ιζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζείαπφ θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί 
λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ Π.Γ.. 
51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6 άξζξν ηξίην Ν. 4383/2016_ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο (εθηόο θξαηώλ – κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο),γηα λα γίλνπλ 
δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο 
κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 
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α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή απνιπηήξηνο ηίηινο Γπκλαζίνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ή απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηψηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο Μαζεηείαο 
ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952, Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
β) Ιζρύνπζα άδεηα   νδήγεζεο απηνθηλήηνπ  εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή. 
 
Ιζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ Π.Γ.. 51/2012, φπσο 
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ηζρχεη (παξ. 6 άξζξν ηξίην Ν. 4383/2016_ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηόο 
θξαηώλ – κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο),γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο 
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 
 

 

 

Οη ππνςήθηνη/εο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.         

 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ είηεειεθηξνληθάείηε  
ηαρπδξνκηθά φια ηα  απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.  

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ, θαηά πεξίπησζε, αίηεζε κε θσδηθφ 
ΔΝΣΤΠΟΑΔΠΟΥ1ΠΔ/ΣΔήΔΝΣΤΠΟΑΔΠΟΥ 2ΓΔ/ΤΔθαη λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθάείηεειεθηξνληθά (kkpdimkor@gmail.com) είηεηαρπδξνκηθάκε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

Ν.Π.Γ.Γ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ »ΑΓΔΙΜΑΝΣΟΤ 22 (εληόο Σ’ 
ΚΑΠΗ ) Σ.Κ 20131 ππόςε θαο Βντδήια Γηαλλνύιαο  (ηει. επηθνηλσλίαο:2741025717).  

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. 

Δπηζεκαίλεηαη: όηη ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, 
θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό, η ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν ζηη 
διαδικαζία ππόζλητηρ με ηην οικειοθελή ςποβολή αίηηζηρ με ηα ζςνημμένα ζε αςηή 
δικαιολογηηικά ππορ ηον Φοπέα, ζςνεπάγεηαι ηη ζςναίνεζη ηος ςποτηθίος για ηη 
ζςλλογή και επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα πος ηοςρ αθοπούν, 
καθώρ και για ηην αζθαλή διαηήπηζή ηοςρ ζε απσείο (θςζικό ή τηθιακό) για 
ζςγκεκπιμένο ζκοπό και για όζο σπόνο απαιηείηαι, πποκειμένος να ολοκληπυθούν οι 
νόμιμερ διαδικαζίερ ππόζλητηρ. Οι θοπείρ οθείλοςν να πποζηαηεύοςν ηα πποζυπικά 
ζηοισεία ηυν ςποτηθίυν από ηςσόν ςποκλοπή πποκειμένος να επιηςγσάνεηαι η 
αζθαλήρ επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα. Οη ππνςήθηνη 
δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ 
ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

mailto:kkpdimkor@gmail.com
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Η αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο θαη ε επζύλε ηεο νξζήο 
ζπκπιήξσζήο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.  

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΣΔ ή ΤΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) 
εκεξώλ (ππνινγηδφκελσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ 06/05/2022 έσο θαη 16/05/2022 ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ηεο  αλαξηεζνχλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα θαη 
ζηνλ δηαδηθηπαθό ηεο ηόπν(www.kkpdimkorinthos.gr), θαζψο θαη ζην  ρψξν αλαθνηλψζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνχ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ 
παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα 
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ην 
«Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «10-06-2021»: α) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο 
(www.kkpdimkorinthos.gr),β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ,  γ)  ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ 
ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. 
Υξόλνπ ΟΥ. 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
 
 

ΣΑΓΑΡΑ Π. ΒΑΙΛΔΙΟ  
 

http://www.kkpdimkorinthos.gr/
http://www.kkpdimkorinthos.gr/

