
          

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Κέρκυρα,  06/03/ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                       Αρίθµ. πρωτ. : 8727 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ    

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Η  ∆ήµαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων  Νήσων  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή 

πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 . 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν  στην εφαρµογή του ενιαίου 

µισθολογίου. 

4. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2300/29-3-2016 (Α∆Α:ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α µε 

θέµα «Θεσµικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας». 

5. Τον µεταβατικό Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ. 

Β΄/22-08-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8183/18-11-2019 (Α∆Α:7ΝΑ046ΜΤΛΒ-Ι8Β) Απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας του νησιού της Κέρκυρας. 

7. Το µε αριθµ. πρωτ. 271638/11-12-2019  έγγραφο  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου  µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το αριθµ. πρωτ. 84081/26-11-2019  

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών 

αναγκών».  

8. Την µε αριθµ. πρωτ. 10-129/18-12-2019 (Α∆Α:Ω83Ψ46ΜΓ2Α-1Ω3) Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων που αφορά στην πρόσληψη 

έκτακτου προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από την εκδήλωση 

πληµµυρικών φαινοµένων.  

9. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15247/18-12-2019 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας 

περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσλαµβανόµενου προσωπικού. 

10. Την µε αριθµ. πρωτ. 5120/20-1-2020 (Α∆Α:Ω3ΟΕΟΡ1Φ-ΖΣΟ) Έγκριση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου της ανωτέρω απόφασης. 
11. Το γεγονός ότι η διάρκεια της απασχόλησης του προσλαµβανόµενου προσωπικού δεν µπορεί να υπερβεί 

τους οκτώ µήνες από την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του νησιού της Κέρκυρας, ήτοι 

από την 12
η
 Νοεµβρίου 2019. 

12. Την αριθµ. πρωτ.  4393/05-02-2020 (Α∆Α: 964Π46ΜΓ2Α-ΨΨΞ) ανακοίνωση ∆ηµάρχου για την  

πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ πλήρους απασχόλησης . 

13. Τους Πίνακες Αποτελεσµάτων της ανωτέρω ανακοίνωσης που αναρτήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. 

πρωτ. : 7829/27-2-2020 πρακτικό ανάρτησής τους.  

14. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν όλες οι απαιτούµενες θέσεις µε την ως άνω ανακοίνωση. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά δύο (2) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και έως 12-07-2020, που 

θα απασχοληθεί για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και την 

 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑ46ΜΓ2Α-Ε5Ξ



διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο ∆ήµο Κεντρικής 

Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεµοι) που εκδηλώθηκαν στις 12-11-

2019, ως εξής:  
 

 

α.α. Ειδικότητα  Αριθµός 

ατόµων 
Τυπικά προσόντα 

1 ∆Ε 

Ηλεκτρολόγων 
1 α) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελµατικού Λυκείου 

ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 

ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 

Τεχνικών Επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι οδηγούν στην απαιτούµενη άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας 
ή 

Οποιοσδήποτε τίτλος µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 

υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση 

ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρία, και 
 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή 

Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Γ΄ 

ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ 

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Άδεια Εγκαταστάτη 

Ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013. 
 

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τους ανωτέρω, 

τίτλους σπουδών (περίπτ. α), θα καλυφθεί από υποψήφιο που 

αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, 

µετά την απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή 

βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτει απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 

3ταξίου Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους 

που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο 

τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 

άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής. 
 

2 ∆Ε Τεχνιτών 

Υδραυλικών 
1 α) Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελµατικού Λυκείου 

ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 

ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 

Τεχνικών Επαγγελµατικών σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια 

άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας 
ή 

Οποιοσδήποτε τίτλος µεταδευτεροβάθµιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
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υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση 

ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 

είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρία, και 
 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης 

ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού ή 

Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη 

Υδραυλικού) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει. 
 

Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τους ανωτέρω 

τίτλους σπουδών (περ. α), θα καλυφθεί από υποψήφιο που αποδεικνύει 

τουλάχιστον τριετή εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, µετά την 

απαιτούµενη, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ή βεβαίωση 

αναγγελίας και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου 

Γυµνασίου ή απολυτήριο δηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που 

έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 

άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής. 
 

  
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων όσο και 

κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης του υποψηφίου. 
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς 

και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν. 
Καλούµε, όσους επιθυµούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (05) εργάσιµων ηµερών από την 

επόµενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, δηλ. από την 

∆ευτέρα  09/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούµενων από την 

ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 

αστυνοµικής ταυτότητας και  2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν  ότι : α) δεν έχουν κώλυµα κατά το 

άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν 

καθώς και ότι γ) δεν  έχουν το κώλυµα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.  Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης 

δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία µας.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων, Μαράσλειο Μέγαρο 

(1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773,  -776. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων 

«www.corfu.gr» και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 6α, µε πρακτικό ανάρτησης και να δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα του Νοµού µας. 
    

Η ∆ήµαρχος Κεντρικής Κέρκυρας 
 και ∆ιαποντίων Νήσων  

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου  
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