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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ, 

διαθόρφν ειδικοηήηφν, ζσνολικά 52 αηόμφν για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοσζών και 

πρόζκαιρφν αναγκών λόγφ διαζποράς ηοσ κορφνοχού COVID-19. 

 

Ο Ανηιδήμαρτος Οικονομικών Τπηρεζιών και Γιοίκηζης 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 θαη 212 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ» Πξνζσπηθφ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή 

πξφζθαηξεο αλάγθεο Ο.Τ.Α.». 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνχλ  ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ. 

4. Τνλ κεηαβαηηθφ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 3235/η. 

Β΄/22-08-2019) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
5. Τελ παξ. 2 ηνπ 24νπ άξζξνπ ηεο απφ 14-3-2020 (ΦΔΚ 64/η. Α΄) ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19». 
6. Τηο παξ. 1α θαη 1β ηνπ 37νπ άξζξνπ ηεο απφ 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 68/η. Α΄) «Καηεπείγνληα 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 

ηελ ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46νπ παξ. 1 ηεο απφ 30-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 75/η. Α΄) «Μέηξα Αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19 θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο». 
8. Τελ ΓΗΓΑΓ/Φ.69/112/νηθ.8632/2-4-2020 (ΑΓΑ:ΩΖ5446ΜΤΛ6-ΩΦ) εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Πξφζζεηα κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ».  

9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46νπ ηεο απφ 25-4-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 86/η. Α΄). 

 

mailto:humanres@corfu.gov.gr
ΑΔΑ: Ω08746ΜΓ2Α-4Δ1



10. Τελ αξίζκ. πξση. 2399/20-9-2019 (ΑΓΑ:6Δ3Ε46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθψλ Σπκβνχισλ ζην Γήκν Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ.  
11. Τελ αξηζκ. πξση. 9921/11-11-2019 (ΑΓΑ:68Λ946ΜΓ2Α-Ο0Τ) Απφθαζή καο πεξί παξνρήο 

εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ζηνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ.  
12. Τελ ππ ’ ́αξηζκ. 26-5/07-09-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κε ζχκβαζε Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ δηάξθεηαο έσο 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πελήληα δχν (52) αηφκσλ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ Covid 19. 

13. Τελ ππ’ αξίζκ. πξση. 29747/7-9-2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ καο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 
14. Τελ ππ΄αξηζκ.153510/08-9-2020 έγθξηζε ηνπ Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ καο. 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
Τελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο έφς 

ηεζζάρφν (4) μηνών, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πελήληα δχν (52) αηόμφν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηεπεηγνπζψλ - πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, νη νπνίνη ζα 

απαζρνιεζνχλ ζηελ Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, θαηά εηδηθφηεηα θαη αξηζκνχ αηφκσλ κε ηα 

αληίζηνηρα απαηηνχκελα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα:  
 

 

α.α. Διδικόηηηα  Αριθμός 

αηόμφν 

Τπηρεζία Σσπικά προζόνηα 

 

1 

ΓΔ Υειριζηών 

Γεφργικών 

Δλκσζηήρφν  

 

1 

Γ/νζη Δπιτειρηζιακού Έργοσ 

 (Σμήμα σνηήρηζης Πραζίνοσ) 

Α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 

ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο 

εηδηθφηεηαο. 

Β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ 

εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, ε 

νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

Γ) Άδεηα νδεγνχ γεσξγηθνχ 

κεραλήκαηνο (δηαμνληθνχ ειθπζηήξα 

ηξαθηέξ) ηχπνπ «Α΄». 

Σε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε δελ 

θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηνπο 

αλσηέξσ, ηίηινπο ζπνπδψλ (πεξίπη. 

α), ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθην πνπ 

απνδεηθλχεη ηνπιάρηζηνλ ηριεηή 

εμπειρία ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, 

κεηά ηελ απαηηνχκελε άδεηα άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε ή βεβαίσζε 

αλαγγειίαο θαη δηαζέηεη απνιπηήξην 

ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ 

ή απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

(γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980) ή 

ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηψηεξεο 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 

ηζφηηκν ηίηιν ηεο αιινδαπήο. 

2 ΓΔ Οδηγών (Β΄ 

καηηγορίας και 

άνφ) 

6 Γ/νζη Δπιτειρηζιακού Έργοσ  

Α - Σμήμα σνηήρηζης 

Πραζίνοσ (2 άηομα) 

Β – Σμήμα Πολιηικής 

Προζηαζίας (4 άηομα) 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, 

θαη  
β) Δξαζηηερληθή ή Δπαγγεικαηηθή 

άδεηα νδήγεζεο Β ́ θαηεγνξίαο θαη 

άλσ, θαη  
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο 

Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) γηα ηηο θαηεγνξίεο 

επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ νδήγεζεο πνπ 

απαηηείηαη, θαη  
δ) Κάξηα ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ ζε 

ηζρχ (φπνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεγνξία ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

νδήγεζεο). 
Σε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ 

θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο κε ηνπο 

αλσηέξσ ηίηινπο ζπνπδψλ (πεξ. α) , 

ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο πνπ 

θαηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ 

ηίηινπο: Απνιπηήξην ηίηιν 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 

γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 

απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή 

ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηψηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ.. 

580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 

Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν ηεο 

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ (Δκπεηξία 

επαγγεικαηία νδεγνχ απηνθηλήηνπ 

ΑΔΑ: Ω08746ΜΓ2Α-4Δ1



ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ). 
 

 ΥΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο-

Οδνθαζαξηζηψλ 

30 Γ/νζη Δπιτειρηζιακού Έργοσ 

(Σμήμα Γιατείριζης 

Απορριμμάηφν) 

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά 

πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 

2527/1997). 

 ΥΔ Δξγαηψλ 

Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ 

5 Γ/νζη Δπιτειρηζιακού Έργοσ 

(Σμήμα Καθημερινόηηηας) 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά 

πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 

2527/1997). 

 

 

ΤΔ Δργαηών 

Πραζίνοσ  
      

  10 

Γ/νζη Δπιτειρηζιακού Έργοσ 

(Σμήμα σνηήρηζης Πραζίνοσ ) 
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά 

πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 

2527/1997). 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΘΔΔΧΝ 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πξφζιεςεο ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεσο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ,φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξφζιεςεο. 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. Τν θαηψηαην φξην ειηθίαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη  α)Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1παξ. 1 ηνπ N.2431/1996 θαη, γ) 

Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν, θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα 

απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηα ηνπο σο 

Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958, σο 

ηζρχεη).  
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο 

γηα ηελ νπνία πξνζιακβάλνληαη. 
4. Να κελ έρνπλ ρξφληα ππνθείκελα λνζήκαηα, λα κελ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο επάισηεο ζηνλ 

θνξσλντφ COVID-19.  

5. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο. 

Δμαίξεζε: Σε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ 

γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα φζνη έρνπλ 

εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπο ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί ή 

επεηδή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4παξ. 6 Ν. 2207/1994). 
6. Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά 

πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο. 

AΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε -Υπεχζπλε Γήισζε φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. 
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 
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3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ελ γέλεη ησλ ηίηισλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο (εθφζνλ απαηηείηαη). Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ 

αιινδαπή απαηηείηαη Πξάμε Αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή ην Η.Τ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη 

αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο εκεδαπνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ 

ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη 

βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 
4. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, άδεηα νδήγεζεο ζε ηζρχ θαη ινηπέο βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ: 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα 

απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, ειεθηξνληθά ζε κία απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: humanres@corfu.gov.gr, ή a.kardami@1297.syzefxis.gov.gr. 

Ζ Αίηεζε – Υπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα απνζηαιεί κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη σπογεγραμμένη κε θπζηθή ππνγξαθή. Ανσπόγραθες αιηήζεις δεν 

γίνονηαι δεκηές. 
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη απφ 09-09-2020 έσο θαη 10-09-2020 κέρξη 12:00 ην 

κεζεκέξη. Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ: 

 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (Μαξάζιεην Μέγαξν-ιεσθ. Αιεμάλδξαο 6
Α
), ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (www.corfu.gr), θαζψο θαη ζην 

πξφγξακκα “ΓΗΑΥΓΔΗΑ”. 
 

Ο Ανηιδήμαρτος  
Οικονομικών Τπηρεζιών και Γιοίκηζης 

 

 

 

Γεώργιος Ηλίας Πανηελιός 
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