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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Ζ Γήμαπσορ Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν 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 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθό γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ Ν.
2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009.
3. Σηο δηαηάμεηο ηηο παξαγξάθνπ 20α ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012.
4. Σελ ΓΗΓΑΓ/Φ.69/112/νηθ.8632/2-4-2020 (ΑΓΑ:ΧΖ5446ΜΣΛ6-ΧΥ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Πξόζζεηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ».
5. Σελ ππ' αξίζκ. 20-214/08-7-2020 (ΑΓΑ: ΦΜΖ746ΜΓ2Α-50Α) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κε ζέκα «Έγθξηζε πξόζιεςεο
πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘‘Καινθαίξη ζην ΒΗΓΟ 2020’’».
6. Σελ αξηζκ. πξση. 113732/15-7-2020 (ΑΓΑ: 6Φ4ΚΟΡ1Φ-Ε75) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε
ηεο ππ’ αξηζκ. 20-214/08-7-2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
7. Σελ αξίζκ. πξση. 21741/8-7-2020 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε
κηζζνδνζίαο ηνπ απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο.
ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ
Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα δεκαεννέα (19) αηόμυν κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο έσο δύο (02) μηνών για ηοςρ μήνερ από Ηούλιο έυρ
επηέμβπιο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξηλνύ πξνγξάκκαηνο «Καλοκαίπι ζηο ΒΗΓΟ 2020» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε λεζίδα ΒΗΓΟ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο θαη αξηζκνύ αηόκσλ:
 Έναρ (01) Ηαηπόρ (παηδίαηξνο ή παζνιόγνο & ειιείςεη απηώλ ησλ εηδηθνηήησλ, απόθνηηνο
Ηαηξηθήο ρνιήο κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο),
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Γςο (02) Νοζηλεςηέρ/ηπιερ (ΣΔ Ννζειεπηώλ),
Σπείρ (03) Γςμναζηέρ/ζηπιερ (ΠΔ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ),
Γύο (02) Ναςαγοζώζηερ/ζηπιερ (ΓΔ)
Έναρ / μία (01) Δικαζηικόρ (ΠΔ ή ΣΔ)
Έναρ/μία (01) Αιζθηηικήρ Αγυγήρ (ΠΔ ή ΣΔ),
Έναρ/μία (01) ΠΔ Θεαηπικών ποςδών (ΠΔ ή ΣΔ)
Σέζζεπιρ (04) Φύλακερ (ΓΔ Φπιάθσλ θαη έιιεηςε ΤΔ Φπιάθσλ),
Γύο (02) Καθαπίζηπιερ (ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο)
Γύο (02) Δπγάηερ Γενικών Καθηκόνηυν (ΤΔ Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ)

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ιύεηαη απηνδίθαηα ε ζρέζε εξγαζίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ:
Α) Ηαηπόρ (παιδίαηπορ ή παθολόγορ): Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο
κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα), αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο,
άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ
θαη εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ
απαηηείηαη.
Β) Νοζηλεςηήρ/ηπια: α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή
δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή-Ννζειεύηξηαο (ΣΔ).
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ή
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ) γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε
θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ Ν. 3252/2000.
ε πεπίπηυζη πος δεν καθίζηαηαι δςναηή ή πλήπυζη ηυν θέζευν από ςποτηθίοςρ με ηα
πποζόνηα ηηρ πποηγούμενηρ παπαγπάθος επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε:
α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο
(ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ ή Βνεζώλ Ννζνθόκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζόο Σξαπκαηνινγίαο Οξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο
Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο
Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνύ Ννζειεπηή (ΓΔ).
Γ) Γςμναζηήρ/ζηπια: Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ(ΣΔΦΑΑ)
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο
κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα).
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Γ) Ναςαγοζώζηηρ/ζηπια: α) Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ κε
Δηδηθόηεηα Ναπαγνζσζηηθήο ή Κνιύκβεζεο ή Γξαζηεξηνηήησλ λεξνύ θιεηζηνύ θαη αλνηθηνύ ρώξνπ
ή ηζόηηκνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο ή νπνηνζδήπνηε ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό ή πηπρίν
ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη άδεηα λαπαγνζώζηε (Π.Γ.
23/2000) θαη αληίζηνηρε εκπεηξία κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ ή
νπνηνζδήπνηε ηίηινο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
β) Ηζσύοςζα άδεια Ναςαγοζώζηη πος εκδίδεηαι από Λιμενική Απσή.
Δ) Αιζθηηικήρ Αγυγήρ / Δικαζηικών (Δικαζηικών & Δθαπμοζμένυν Σεσνών): Πηπρίν ή δίπισκα
Καιώλ Σερλώλ ή Μνπζηθώλ πνπδώλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή
Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε
θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ε πεπίπηυζη πος δεν καθίζηαηαι δςναηή η πλήπυζη ηυν θέζευν από ςποτηθίοςρ με ηα
πποζόνηα ηηρ πποηγούμενηρ παπαγπάθος, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε πηπρίν
ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζσεηική εμπειπία δύο (2) εηών.
Σ) Θεαηπικών ποςδών: Πηπρίν ή δίπισκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ ή Θεάηξνπ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Θεάηξνπ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ
ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ ζπνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ
Παηξώλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Ναππιίνπ ή απόθνηηνη /
δηπισκαηνύρνη ΑΔΗ - ΣΔΗ Πνιηηηζηηθήο – Καιιηηερληθήο θαηεύζπλζεο ή θάηνρνη ηίηισλ – δηπισκάησλ
αληίζηνηρσλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ή απόθνηηνη Αλώηεξσλ Γξακαηηθώλ ρνιώλ ή ηνπιάρηζηνλ
πέληε έηε µέιε ηνπ .Δ.Ζ. (σκαηείν Διιήλσλ Ζζνπνηώλ) ή απόθνηηνη ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ και
εν' ελλείτει απηώλ πηπρίν ή δίπισκα Καιώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ θαη
Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ
ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ε πεπίπηυζη πος δεν καθίζηαηαι δςναηή η πλήπυζη ηυν θέζευν από ςποτηθίοςρ με ηα
πποζόνηα ηηρ πποηγούμενηρ παπαγπάθος, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε πηπρίν
ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζσεηική εμπειπία δύο (2) εηών.
Ε) Φύλακερ: Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο ή
Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ή ηέιερνο Αζθάιεηαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ ή
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή
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δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
ελόο (1) έηνπο και εν' ελλείτει απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ
(Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ
λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
Ζ) Δπγάηερ Καθαπιόηηηαρ / Καθαπίζηπιερ: Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.2 ηνπ λ. 2527/97.
ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
1. Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθόηεηαο Ναπαγνζσζηώλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ ιόγσ
ησλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 23/2000, ελώ νη
ππνςήθηνη ησλ ινηπώλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
2. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο, λα
κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, κε επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 6 ηνπ Ν.2207/1994.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ:
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: Γήμορ
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν Νήζυν - Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών / Σμήμα
Ανθπώπινος Γςναμικού, Μαπάζλειο Μέγαπο, 1ορ όποθορ, Λευθ. Αλεξάνδπαρ 6 α, 49132
Κέπκςπα), ενηόρ ηπιών (3) επγαζίμυν ημεπών από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ
δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ
Νήζσλ δει. από ηην Γεςηέπα 20/07/2020 έυρ και ηην Σεηάπηη 22/07/2020.

ην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID – 19,
γλσζηνπνηνύκε όηη νη όπνηεο πληποθοπίερ πξνο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο αθνξνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
αλαθνίλσζε θα παπέσονηαι ηηλεθυνικά από ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 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 .
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:
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
2. Τπεύζπλε δήισζε όπνπ ζα αλαθέξνπλ όηη: α) δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Κώδηθα
Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ β) έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ, θαη δελ 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 θαη γ) όηη δελ
έρνπλ εξγαζηεί κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο ζην Γήκν
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κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα 12 κελώλ από ηε ιήμε ηεο λέαο απαζρόιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 206,
παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007.
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», ζην δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν “ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ
Γήκνπ καο κε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα
ηνπ Ννκνύ καο.
Ζ Γήμαπσορ
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν Νήζυν

Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος
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