
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κέρκυρα, 07/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ           Αρίθμ. πρωτ. : 13442
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για  την  πρόσληψη προσωπικού  με  σχέση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  διαφόρων
ειδικοτήτων  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  και  πρόσκαιρων  αναγκών  λόγω  εμφάνισης  και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η  Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων  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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  παρ.  1  και  212  παρ.  1  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  του  Κώδικα

Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  Προσωπικό  για  κατεπείγουσες  εποχικές  ή
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.».

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

4. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ. Β΄/22-08-
2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την  παρ.  2  του  24ου  άρθρου  της  από  14-3-2020  (ΦΕΚ  64/τ.  Α΄)  ΠΝΠ  «Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

6. Τις παρ. 1α και 1β του 37ου άρθρου της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ. Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την στήριξη της
κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικότητας  και  την  διασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  της  αγοράς  της
δημόσιας διοίκησης».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 46ου παρ. 1 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
75/τ.  Α΄)  «Μέτρα Αντιμετώπισης της  πανδημίας  του κορωνοϊού COVID – 19 και  άλλες  επείγουσες
διατάξεις».

8. Την  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020  (ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΩΧ)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 46ου της από 25-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 86/τ. Α΄).
10. Την  αρίθμ.  πρωτ.  2399/20-9-2019  (ΑΔΑ:6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ)  Απόφαση  Δημάρχου  περί  ορισμού

Αντιδημάρχων  και  Εντεταλμένων  Δημοτικών  Συμβούλων  στο  Δήμο  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων Νήσων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

11. Την  αριθμ.  πρωτ.  9921/11-11-2019  (ΑΔΑ:68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ)  Απόφασή  μας  περί  παροχής
εξουσιοδότησης  υπογραφής  στους  Αντιδημάρχους  του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων
Νήσων.

12. Τις υπ’ αρίθμ. 8-5/20-3-2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΩΔ46ΜΓ2Α-3Α1) και 12-6/24-4-2020 (ΑΔΑ:Ψ06Ι46ΜΓ2Α-4Γ5)
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων που
αφορούν στην έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου και στην Δ/
νση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  προκειμένου  να  καλυφθούν
έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19.

13. Τις  αρίθμ.  πρωτ.  50853/2-4-2020  (ΑΔΑ:ΩΨΗΛΟΡ1Φ-1ΡΨ)  και  64527/4-5-2020  (ΑΔΑ:ΩΩ2ΖΟΡ1Φ-
ΜΨ9) εγκρίσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου των ανωτέρω αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.
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14. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 11755/10-4-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την  πρόσληψη  προσωπικού,  συνολικά  τριάντα  δύο  (32)  ατόμων,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την
υπογραφή  της  σύμβασης  και  όχι  πέραν  της  14/9/2020,  που  θα  απασχοληθούν  για  την  αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην
Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  και  στην  Διεύθυνση
Επιχειρησιακού Έργου, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

α.α. Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Υπηρεσία Τυπικά προσόντα

1 ΤΕ  Εποπτών
Δημόσιας Υγείας

1 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

i) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Δημόσιας
Υγιεινής  ΤΕΙ  ή  Δημόσιας  Υγείας  και
Κοινοτικής Υγείας - Δημόσιας Υγείας Τ.Ε.Ι.
ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα  Τ.Ε.Ι.  ή  Π.Σ.Ε.  (Τ.Ε.Ι.)  της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ii) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Επόπτη
Δημόσιας  Υγείας  ή  Επόπτη  Δημόσιας
Υγιεινής ΤΕ. ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/-α
πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για
την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Επόπτη
Δημόσιας  Υγείας  ή  Επόπτη  Δημόσιας
Υγιεινής.

2 ΤΕ
Επισκεπτών/τριώ
ν Υγείας

1 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού

i) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και
Επισκεπτριών  Υγείας  ή  Δημόσιας  Υγείας
και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας
Τ.Ε.Ι.  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο  ή  δίπλωμα  Τ.Ε.Ι.  ή  Π.Σ.Ε.  (Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τί-
τλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυ-
μο  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.  ή  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τί-
τλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ii) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών -
Επισκεπτριών  Υγείας  ή  Βεβαίωση  ότι  ο/η
υποψήφιος/α πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προ-
ϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
του/της Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας.

iii)Ταυτότητα  μέλους  του  Πανελληνίου  Συλ-
λόγου  Επισκεπτών  Υγείας  (Π.Σ.Ε.Υ.),  η
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγρα-
φής  στον  Π.Σ.Ε.Υ.  για  όσους  εγγράφονται
για πρώτη φορά, η οποία να είναι  σε ισχύ
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/
Γ.Π.100714/12-12-2014(Φ.Ε.Κ.  3477/Β΄/
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23.12.2014).

3 ΥΕ  Εργατών
Καθαριότητας  -
Οδοκαθαριστών

30 Δ/νση Επιχειρησιακού 
Έργου

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρ-
θρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

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

κατά την ημερομηνία πρόσληψης του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων

της θέσης για την οποία θα προσληφθούν, και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID – 19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄) σε συνδυασμό με
την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 ΚΥΑ. 

4. Να  μην  έχουν  κώλυμα  πρόσληψης  κατά  το  άρθρο  16  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  του  Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Επισημαίνεται  ότι  στους  προσληφθέντες  της  παρούσας  ανακοίνωσης  δεν  χορηγείται  άδεια  ειδικού
σκοπού  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  από  11-3-2020  ΠΝΠ  (ΦΕΚ  55/τ.  Α΄)  σε  συνδυασμό  με  την
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-2-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 

Καλούμε,  όσους  επιθυμούν,  να  υποβάλουν  την  αίτησή  τους  συνοδευόμενη  με  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  και  να  την  αποστείλουν  είτε  ηλεκτρονικά στις  διευθύνσεις  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου:
anzervou@1525.syzefxis.gov.gr  ή  o.savvani@1525.syzefxis.gov.gr,  είτε  με  συστημένη  επιστολή  στην
ταχυδρομική  διεύθυνση:  Δήμος  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων  -  Δ/νση  Διοικητικών
Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α,
49132 Κέρκυρα), εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας
στον  διαδικτυακό  ιστότοπο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και
Διαποντίων Νήσων δηλ. από την Παρασκευή 08/05/2020 έως και την Τρίτη 12/05/2020.

 Στο  πλαίσιο  λήψης  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID –  19,
γνωστοποιούμε  ότι  δεν  θα  είναι  δυνατή  η  προσέλευση  των  ενδιαφερομένων  εντός  του  δημοτικού
καταστήματος και οι όποιες  πληροφορίες αφορούν στην συγκεκριμένη ανακοίνωση θα παρέχονται από το
Τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  μόνο  τηλεφωνικά και  στα
τηλέφωνα 26613 62773, -774, -775, - 776. Επίσης για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα ανωτέρω μέτρα,  οι
ενστάσεις για  όλες  τις  διαδικασίες  πρόσληψης  θα  υποβάλλονται  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου humanres  @  corfu  .  gov  .  gr   . 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών
και από 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 16 του Κώδικα Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν και γ)
ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19.  

Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. 

Η παρούσα να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων
«www.corfu.gr» και στο διαδικτυακό ιστότοπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα
του Νομού μας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός 
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