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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 Πρόςληψη προςωπικοφ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκϊν του Δημοτικοφ Αθλητικοφ Κζντρου 

Κορίνθου (ΔΑΚΚ) και των άλλων αθλητικϊν χϊρων του ΝΠΔΔ με ςφμβαςη ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςτα πλαίςια τησ αντιμετϊπιςησ τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ 
διαςποράσ του κορωναϊοφ COVID-19. 

 
Ο Πρόεδροσ του  ΚΕ.Π.Α.Π. 

 Ζχοντασ υπόψη:  
1. τισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), όπωσ ζχουν τροποποιηθεί και 

ιςχφουν. 
2. τισ διατάξεισ του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Αϋ/1994), όπωσ ζχουν τροποποιηθεί 
και ιςχφουν. 

3. τισ διατάξεισ του άρθρου 74 παρ.2 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Αϋ/2020), όπωσ 
αντικαταςτάθηκαν από το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Αϋ/2020) και όπωσ ιςχφουν.  

4. Σο υπ' αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

5. Σην υπ’ αριθμ. 1/1/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΩΙΟΚ6Β-Χ1Η) απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου του 
ΝΠΔΔ, όπωσ αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 4/4/18.2.2021 απόφαςη του Δ.. του ΝΠΔΔ, 
(ΑΔΑ:6ΣΨΩΟΚ6Β-ΙΣ9) ςχετικά με την πρόςληψη προςωπικοφ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκϊν 
του ΔΑΚΚ και των άλλων αθλητικϊν χϊρων του ΝΠΔΔ με ςφμβαςη ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 
χρόνου, ςτα πλαίςια τησ αντιμετϊπιςησ τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19. 

6. Σο υπϋ αρ. 9755/8.2.2021 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν 

7. Σην πρόβλεψη ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτον υπό κατάρτιςη προχπολογιςμό του ΝΠΔΔ του ζτουσ 
2021. 

8. Σην υπϋαρ. 50/21.1.2021 ςχετική βεβαίωςη τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ του ΚΕ.Π.Α.Π. για την 
κάλυψη τησ δαπάνησ μιςθοδοςίασ του υπό πρόςληψη προςωπικοφ τησ παροφςασ ανακοίνωςησ.  

 

Ανακοινϊνει: 
Σην πρόςληψη, με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ  οκτϊ (8) 
μηνϊν από την ημερομηνία ςφναψη τησ ςφμβαςησ, ςυνολικά δφο (2) ατόμων για την κάλυψη 
ζκτακτων αναγκϊν του Δημοτικοφ Αθλητικοφ Κζντρου Κορίνθου (ΔΑΚΚ) και των άλλων αθλητικϊν 
χϊρων του ΝΠΔΔ ςτο πλαίςιο τησ αντιμετϊπιςησ τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του 
κορωνοϊου  COVID – 19, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα 
προςόντα όπωσ αναγράφονται παρακάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

 Ειδικότητα 
Αριθμόσ 
ατόμων 

Χρονική Διάρκεια. 

100 ΤΕ Εργατϊν Καθαριότητασ 1 
Από την ημερομηνία 

πρόςληψησ και για διάρκεια 
οκτϊ (8) μηνϊν 

101 ΤΕ Γενικϊν Καθηκόντων 1 
Από την ημερομηνία 

πρόςληψησ και για διάρκεια 
οκτϊ (8) μηνϊν 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα  

100 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/97)  

101 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/97) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψήφιοι/εσ πρζπει να είναι ηλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.  

2. Να ζχουν την υγεία και τη φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει την εκτζλεςη των 
καθηκόντων τησ ειδικότητασ που επιλζγουν.  

3. Να μην ζχουν κϊλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία 
ςτζρηςη ή επικουρική δικαςτική ςυμπαράςταςη, απόλυςη από άλλη θζςη για πειθαρχικοφσ 
λόγουσ).  
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ θα πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξήσ δικαιολογητικά :  

 Αίτηςη  

 Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότητασ ή άλλο δημόςιο 
ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία τησ ταυτότητασ.  

 Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 
3584/2007. 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
Ανάρτηςη ολόκληρησ τησ Ανακοίνωςησ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του ΝΠΔΔ (Πυλαρινοφ 
84), ςτην ιςτοςελίδα του ΚΕΠΑΠ και ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπληρϊςουν τη ςχετική αίτηςη με τα ςυνημμζνα 
δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντόσ προθεςμίασ δφο (2) εργάςιμων ημερϊν, από την 
22/02/2021 ζωσ την 24/02/2021, ηλεκτρονικά ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη korculgr@otenet.gr. 
  
 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΚΕΠΑΠ 
 

               ΘΕΜΙΣΟΚΛΗ ΚΟΤΣΟΓΚΙΛΑ 
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