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Απίθμ. ππυη. : 22035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διαθόπυν
ειδικοηήηυν για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών και ππόζκαιπυν αναγκών ζηο Σμήμα ςνηήπηζηρ
Ππαζίνος ηηρ Διεύθςνζηρ Επισειπηζιακού Έπγος, λόγυ εμθάνιζηρ και διαζποπάρ ηος κοπυνοφού
COVID-19.
Η Δήμαπσορ Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίυν Νήζυν
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 θαη 212 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ» Πξνζσπηθό γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ
κηζζνινγίνπ.
4. Σνλ κεηαβαηηθό Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 3235/η. Β΄/22-082019) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
5. Σελ παξ. 2 ηνπ 24νπ άξζξνπ ηεο από 14-3-2020 (ΦΔΚ 64/η. Α΄) ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα
αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19».
6. Σηο παξ. 1α θαη 1β ηνπ 37νπ άξζξνπ ηεο από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 68/η. Α΄) «Καηεπείγνληα κέηξα γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηελ ζηήξημε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46νπ παξ. 1 ηεο από 30-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ
75/η. Α΄) «Μέηξα Αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19 θαη άιιεο επείγνπζεο
δηαηάμεηο».
8. Σελ ΓΗΓΑΓ/Φ.69/112/νηθ.8632/2-4-2020 (ΑΓΑ:ΩΖ5446ΜΣΛ6-ΩΥ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Πξόζζεηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46νπ ηεο από 25-4-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 86/η. Α΄).
10. Σελ ππ’ αξίζκ. 16-9/9-6-2020 (ΑΓΑ:ΩΒ8Ε46ΜΓ2Α-ΞΚΡ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε πξόζιεςεο έθηαθηνπ
πξνζσπηθνύ ζηελ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνύ COVID 19.
11. Σελ αξίζκ. πξση. 93068/18-6-2020 (ΑΓΑ: ΩΞΓ40Ρ1Φ-ΣΖΛ) έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο.
12. Σελ ππ’ αξίζκ. πξση. 21434/6-7-2020 Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
καο πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζιακβαλόκελνπ πξνζσπηθνύ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ζπλνιηθά οκηώ (8) αηόμυν, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ και έυρ
ηην 14η επηεμβπίος 2020, πνπ ζα απαζρνιεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ
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αλαγθώλ ιόγσ εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ζην Σκήκα πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηεο
Γηεύζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Έξγνπ, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα πξνζόληα:
α.α.

Ειδικόηηηα

Απιθμόρ
αηόμυν

1

ΔΕ
Υειπιζηών
Γευπγικών
Ελκςζηήπυν
(Καηαζηποθέυν)

3

Τπηπεζία
Δ/νζη Επισειπηζιακού Έπγος
(Σμήμα ςνηήπηζηρ
Ππαζίνος)

Σςπικά πποζόνηα

Α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο
ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ
ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
Β)Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή
επαγγεικαηηθή, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ.
Γ) Άδεηα νδεγνύ γεσξγηθνύ κεραλήκαηνο
(δηαμνληθνύ ειθπζηήξα ηξαθηέξ) ηύπνπ «Α΄».
ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από
ππνςήθην κε ηνπο αλσηέξσ, ηίηινπο ζπνπδώλ
(πεξίπη. α), ζα θαιπθζεί από ππνςήθην πνπ
απνδεηθλύεη ηνπιάρηζηνλ ηπιεηή εμπειπία ζηελ
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα, κεηά ηελ απαηηνύκελε άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε
αλαγγειίαο θαη δηαζέηεη απνιπηήξην ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ (γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή ηζνδύλακν
απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ
λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν εξγαζηεξίσλ
εηδηθήο
επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο
θαη
θαηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ή άιιν
ηζόηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο.
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ΤΕ
Επγαηών
Ππαζίνος
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Δ/νζη Επισειπηζιακού Έπγος
(Σμήμα ςνηήπηζηρ
Ππαζίνος )

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5
παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997).

Όια ηα αλσηέξσ πξνζόληα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ όζν θαη
θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο ηνπ ππνςεθίνπ.
Οη ππνςήθηνη/ηεο ζα πξέπεη:
1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ρώξαο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.
2. Να είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ, θαη λα κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα
ζνβαξή ινίκσμε COVID – 19 ζύκθσλα κε ηελ από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 64/η.Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030/18-3-2020 ΚΤΑ.
4. Να κελ έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ».
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνπο πξνζιεθζέληεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο δελ ρνξεγείηαη άδεηα εηδηθνύ
ζθνπνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/η. Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.7874/12-3-2020 Δγθύθιην ΤΠ.Δ.

Καινύκε, όζνπο επηζπκνύλ, λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζπλνδεπόκελε κε απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ απνζηείινπλ είηε ηλεκηπονικά ζηηο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ:
anzervou@1525.syzefxis.gov.gr
ή
o.savvani@1525.syzefxis.gov.gr,
ή
i.manesis@1297.syzefxis.gov.gr , είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Δήμορ
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίυν Νήζυν - Δ/νζη Διοικηηικών Τπηπεζιών / Σμήμα
Ανθπώπινος Δςναμικού, Μαπάζλειο Μέγαπο, 1ορ όποθορ, Λευθ. Αλεξάνδπαρ 6 α, 49132
Κέπκςπα), ενηόρ ηεζζάπυν (04) ημεπολογιακών ημεπών από ηελ επνκέλε εξγάζηκε ηεο
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αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ δει. από ηην Δεςηέπα 13/07/2020 έυρ και ηην Πέμπηη
16/07/2020.
ην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19,
γλσζηνπνηνύκε όηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εληόο ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο θαη νη όπνηεο πληποθοπίερ αθνξνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ζα παξέρνληαη από ην
Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, μόνο ηηλεθυνικά θαη ζηα
ηειέθσλα 26613 62773, -774, -775, - 776. Δπίζεο γηα όζν δηάζηεκα εθαξκόδνληαη ηα αλσηέξσ κέηξα, οι
ενζηάζειρ γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ζηελ δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ humanres@corfu.gov.gr .
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη πέξαλ ησλ απαηηνύκελσλ από ηελ αλαθνίλσζε ηίηισλ ζπνπδώλ
θαη αδεηώλ από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 1.Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
θαη 2. Τπεύζπλε δήισζε όπνπ ζα αλαθέξνπλ όηη: α) δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κώδηθα
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, β) δηαζέηνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα λα
εξγαζηνύλ θαη γ) όηη δελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID – 19.
Έληππα αηηήζεσλ θαη ππεύζπλεο δήισζεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο.
Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ
«www.corfu.gr» θαη ζην δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν “ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα
ηνπ Ννκνύ καο.
Η Δήμαπσορ
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίυν Νήζυν

Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος

