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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε ισχύει. 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018).
5. Τις  διατάξεις  του  ν.  4765/2021  «Εκσυγχρονισμός  του  συστήματος  προσλήψεων  στο

Δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις»
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/Β΄/22-08-

2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τη  με  αρίθμ.  24-4/31-5-2021  (ΑΔΑ:ΨΩΒ046ΜΓ2Α-ΟΙΜ)  Απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής  του  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων  που  αφορά  στην
πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου 2021. 

8. Τη με αρίθμ. πρωτ. 102842/17-6-2021 (ΑΔΑ:6ΘΠΘΟΡ1Φ-ΤΑΣ) Έγκριση του Συντονιστή
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου  της  ανωτέρω
απόφασης.

9. Την αρίθμ. πρωτ. 17158/25-5-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου
προσωπικού.

10. Τις αυξημένες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου μας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
πλήρους  απασχόλησης,  διάρκειας  έως  τεσσάρων  (4)  μηνών  και  όχι  πέραν  της  λήξης  της
αντιπυρικής περιόδου (31/10/2021), συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα  δύο (2) ΔΕ
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οδηγών Β΄ κατηγορίας, δύο (2) ΔΕ οδηγών Γ΄ κατηγορίας και τριών (3) ΥΕ εργατών, που θα
απασχοληθούν  για  την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών καλύψεως  δράσεων  -
εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, ως
εξής: 

Α.Α. Ειδικότητα Αριθμός
ατόμων

Τυπικά προσόντα

1 ΥΕ Εργατών 3
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997)

2
ΔΕ Οδηγών Β΄

κατηγορίας
2

α) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιµος  τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, και
β) Ερασιτεχνική ή Επαγγελματική άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας. 

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους
ανωτέρω τίτλους σπουδών (περ. α) , θα καλυφθούν από υποψηφίους
που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους:  Απολυτήριο τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού  σχολείου)  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 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής
και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών (Εμπειρία
επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά
την απόκτηση της απαιτούμενης άδεια οδήγησης αυτοκινήτου).

3
ΔΕ Οδηγών Γ΄

κατηγορίας
2

α)  Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιµος  τίτλος
σχολών της αλλοδαπής.
β)  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  ή C
κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ)  Κάρτα Ψηφιακού  Ταχογράφου  Οδηγού,  η  οποία  να  είναι  σε
ισχύ. 

Επικουρικά, οι θέσεις καλύπτονται µε υποψηφίους που διαθέτουν τα
ως  άνω  (β)  έως  (δ)  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  απολυτήριο
τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου)  ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του  ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
μετά την απόκτηση της ανωτέρω επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του εργοδότη στην
οποία  να  αναγράφεται  η  διάρκεια  της  ασφάλισης.  Επιπλέον  απαιτείται  η  υποβολή  υπεύθυνης
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δήλωσης του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης,
το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

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.  Οι  τελευταίοι

προκειμένου να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να αποδείξουν την γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2413/1996.

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  τα  άρθρα  15  έως  17  και  206  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 εντός επτά (07) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος,  δηλαδή  από  την  Πέμπτη 24-6-2021  έως  και  την  Τετάρτη  30-6-2021
επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων (απολυτήριοι
τίτλοι, άδειες οδήγησης, κλπ) και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και  
2. Αίτηση με ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρουν  ότι : α) δεν έχουν κώλυμα

κατά τα άρθρα 15 έως 17 και 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»,  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. Έντυπο
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.corfu.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα
απαιτούμενα  από  την  παρούσα  Ανακοίνωση  δικαιολογητικά,  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, Μαράσλειο Μέγαρο), ή στην
ηλεκτρονική  διεύθυνση  d  .  dioikisi  @  corfu  .  gov  .  gr  .  Στην  περίπτωση  αποστολής  της  αίτησης
ηλεκτρονικά, το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773, -774, -776.

Η παρούσα να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας «www.corfu.gr»,  στο χώρο
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Μαράσλειο  Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, με
πρακτικό ανάρτησης, καθώς και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού.

H Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

mailto:d.dioikisi@corfu.gov.gr
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