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Κέρκσρα, 28 / 6 /2021
Αρίθμ. πρφη.: 21676

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
Ζ Γήμαρτος Κενηρικής Κέρκσρας και Γιαπονηίφν Νήζφν
Έρνληαο ππφςε:
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 – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθφ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξφζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ
κηζζνινγίνπ.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην
Σνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ ΑΔΠ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
6. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 3235/Β΄/22-08-2019)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Σελ αξίζκ. 11-73/31-5-2021 (ΑΓΑ: ΧΖ5Γ46ΜΓ2Α-6ΝΚ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κε ζέκα «Έγθξηζε δεκηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο
‘‘Καινθαίξη ζην ΒΗΓΟ 2021’’ ζην πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ
παηδηψλ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ».
8. Σε κε αξίζκ. 25-3/08-6-2021 (ΑΓΑ:ΦΕΛΘ46ΜΓ2Α-ΧΘ2) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ κε ζέκα “Έγθξηζε πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ δίκελεο απαζρφιεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘‘Καινθαίξη ζην ΒΗΓΟ
2021’’.
9. Σελ αξίζκ. πξση. 99982/17-6-2021 (ΑΓΑ: 6ΒΠΦΟΡ1Φ-ΝΞΗ) Έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
10. Σελ αξίζκ. πξση. 18952/08-6-2021 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
καο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ
πξνζσπηθνχ.
11. Σελ αλάγθε πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο, νη
νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε άιιν ηξφπν.
ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ
Σελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα είθνζη πέληε (25) αηόμφν κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο έσο δύο (02) μηνών για ηοσς μήνες από Ηούλιο έφς
επηέμβριο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο «Καλοκαίρι ζηο ΒΗΓΟ 2021» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε λεζίδα ΒΗΓΟ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο θαη αξηζκνχ αηφκσλ:
 1 Ηαηξφ ΠΔ
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1 Γπκλαζηή κε εηδηθφηεηα ζην Πνδφζθαηξν ΠΔ
1 Γπκλαζηή κε εηδηθφηεηα ζην ηίβν ΠΔ
1 Γπκλαζηή κε εηδηθφηεηα ζην Μπάζθεη ΠΔ
2 Γπκλαζηέο κε εηδηθφηεηα ζην Κνιχκπη ΠΔ
1 εθπαηδεπηηθφ κε εηδηθφηεηα ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
1 εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξηθήο ΠΔ ή ΣΔ
1 Μνπζηθφ ΠΔ ή ΣΔ
1 Δηθαζηηθφ ΠΔ ή ΣΔ
1 Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ ΠΔ ή ΣΔ
1 Θεαηξηθψλ πνπδψλ ΠΔ ή ΣΔ
3 Φχιαθεο ΓΔ ή ΤΔ
2 Ννζειεπηέο ΣΔ
2 Ναπαγνζψζηεο ΓΔ
1 Γάζθαιν ρνξνχ
1 Καζαξηζηή/ηξηα ΤΔ
4 Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ιχεηαη απηνδίθαηα ε ζρέζε εξγαζίαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ:
Α) Ηαηρός (παιδίαηρος ή παθολόγος):
Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα), αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, άδεηα
άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, βεβαίσζε
ηδηφηεηαο κέινπο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ θαη εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ,
πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή βεβαίσζε ηνπ
ηδίνπ Τπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη.
Β) Γσμναζηής/ζηρια:
Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα),
κε θαηεχζπλζε ηελ πνδνζθαίξεζε.
Γ) Γσμναζηής/ζηρια:
Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ(ΣΔΦΑΑ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα),
κε θαηεχζπλζε ηνλ θιαζηθφ Αζιεηηζκφ.
Γ) Γσμναζηής/ζηρια:
Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ(ΣΔΦΑΑ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα),
κε θαηεχζπλζε ηελ θαιαζνζθαίξεζε.
Δ) Γσμναζηής/ζηρια:
Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ(ΣΔΦΑΑ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα)
κε θαηεχζπλζε ηελ θνιχκβεζε.
η) Δκπαιδεσηικός με ειδικόηηηα ζε Περιβαλλονηικά Θέμαηα:
Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ΑΔΗ θαηεχζπλζεο Γαζθάισλ ή Παηδαγσγνχ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή
ηζφηηκν πηπρίν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο (νομίμφς μεηαθραζμένο, επικσρφμένο και
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αναγνφριζμένο). Δπίζεο, Πηπρίν Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή ρεδηαζκνχ
Νεζησηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Υαξηνγξαθίαο (Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο (Π..Δ.) ή Δπηζηεκψλ
θαη Πνιηηηζκνχ (θαηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο (ΠΔ) Α.Δ.Η. ή πηπρίν Γαζνινγίαο θαη
θπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Α.Δ.Η. ή πηπρίν Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ΣΔΗ ή Γαζνπνλίαο ΣΔΗ-ΚΑΣΔΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ηεο αιινδαπήο (νομίμφς μεηαθραζμένα, επικσρφμένα και αναγνφριζμένα). Δπιπροζθέηφς,
πηζηνπνηεηηθά παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο-Δπηκφξθσζεο απφ ΑΔΗ ή ηίηινπο ή βεβαηψζεηο παηδαγσγηθψλ
ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο δηδαθηηθνχ εμακήλνπ απφ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ΠΑ.ΣΔ., Α..ETE.M ηεο πξψελ
ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ή ηεο
Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.
Ε) Δκπαιδεσηικός Πληροθορικής ΠΔ ή ΣΔ:
Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε
θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε
εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ
πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ ή Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή
Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη
Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ΑΔΗ ή Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (νομίμφς
μεηαθραζμένα, επικσρφμένα και αναγνφριζμένα). Δπιπροζθέηφς, πηζηνπνηεηηθά παηδαγσγηθήο
Δπάξθεηαο-Δπηκφξθσζεο απφ ΑΔΗ ή ηίηινπο ή βεβαηψζεηο παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο
δηδαθηηθνχ εμακήλνπ απφ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ΠΑ.ΣΔ., Α..ETE.M ηεο πξψελ ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ
Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ή ηεο Αλψηαηεο ρνιήο
Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.
Ζ) Μοσζικός ΠΔ ή ΣΔ:
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο (νομίμφς μεηαθραζμένα, επικσρφμένα και αναγνφριζμένα) ή Πηπρίν μη Ανώηαηοσ
Δκπαιδεσηικού Ηδρύμαηος ή πηπρίν κνπζηθήο εηδίθεπζεο αλαγλσξηζκέλνπ κε Αλψηαηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ζεσξεκέλν απφ ην ΤΠ.ΠΟ.Α., ή πηπρίν κνπζηθήο εηδηθφηεηαο
ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 5 ηνπ λ. 2158/1993 (ΦΔΚ 109 Α΄) ή πηπρίν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο,
εθφζνλ πιεξνχηαη ε πξνυπφζεζε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α΄).
Δπιπροζθέηφς, πηζηνπνηεηηθά παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο-Δπηκφξθσζεο απφ ΑΔΗ ή ηίηινπο ή βεβαηψζεηο
παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ελφο δηδαθηηθνχ εμακήλνπ απφ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ΠΑ.ΣΔ.,
Α..ETE.M ηεο πξψελ ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο
.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ., ή ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο.
Θ) Δικαζηικός ΠΔ ή ΣΔ :
Πηπρίν ή δίπισκα ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ
Σερλψλ ή Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο κε θαηεχζπλζε Δηθαζηηθψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
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ε περίπηφζη ποσ δεν καθίζηαηαι δσναηή η πλήρφζη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα
προζόνηα ηης προηγούμενης παραγράθοσ, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε πξνζφλ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ζτεηική εμπειρία δύο (2) εηών.
Η) Καλλιηετνικών Μαθημάηφν ΠΔ ή ΣΔ:
Πηπρίν ηκήκαηνο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ (θαηεχζπλζεο
Εσγξαθηθήο, Γιππηηθήο ή Υαξαθηηθήο) Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
εκεδαπήο ή πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο κε θαηεχζπλζε
Δηθαζηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (εηζαρζέληεο απφ αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007) ή ηζφηηκα
πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο (λφκηκα κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα).
Κ) Θεαηρικών ποσδών ΠΔ ή ΣΔ:
Πηπρίν ή δίπισκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ή Θεάηξνπ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο Αζελψλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ Παηξψλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηεο
ρνιήο Καιψλ Σερλψλ Ναππιίνπ ή απφθνηηνη / δηπισκαηνχρνη ΑΔΗ - ΣΔΗ Πνιηηηζηηθήο –
Καιιηηερληθήο θαηεχζπλζεο ή θάηνρνη ηίηισλ – δηπισκάησλ αληίζηνηρσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή
απφθνηηνη Αλψηεξσλ Γξακαηηθψλ ρνιψλ ή ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε µέιε ηνπ .Δ.Ζ. (σκαηείν
Διιήλσλ Ζζνπνηψλ) ή απφθνηηνη ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ και εν' ελλείυει απηψλ, πηπρίν ή δίπισκα
Καιψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ή Πιαζηηθψλ Σερλψλ
θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο κε θαηεχζπλζε Δηθαζηηθψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
ε περίπηφζη ποσ δεν καθίζηαηαι δσναηή η πλήρφζη ηφν θέζεφν από σπουηθίοσς με ηα
προζόνηα ηης προηγούμενης παραγράθοσ, επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε κε πξνζφλ νπνηνδήπνηε πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ζτεηική εμπειρία δύο (2) εηών.
Λ) Φσλάκφν ΓΔ ή ΤΔ:
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο ή Φχιαθαο
Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή ηέιερνο Αζθάιεηαο Πξνζψπσλ θαη Τπνδνκψλ ή αληίζηνηρν
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 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 ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ανηίζηοιτης ειδικόηηηας ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο
ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.
Δν' ελλείυει ησλ αλσηέξσ, απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο
ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 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 ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
Παραηήρηζη: Ζ θαηνρή αλψηεξνπ ηίηινπ ζπνπδψλ δειψλεη θαη ηελ θαηνρή ησλ θαηψηεξσλ.
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Μ) Νοζηλεσηής/ηρια ΣΔ:
α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή-Ννζειεχηξηαο (ΣΔ) ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο.
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή
Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε
θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004.
ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (εθόζον η θέζη δεν καλυθθεί από υποψήθιο/α με ηα ανωηέρω προζόνηα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο
(ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή
Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ
ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ ή Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ
Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο
Μαηεπηηθήο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο ή
Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ παζήζεσλ ή Βνεζφο
Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Δηδηθέο παζήζεηο ή
Βνεζψλ Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο
ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή ή βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή
αξρή φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή.
Ν) Νασαγοζώζηης/ζηρια ΓΔ:
α) Οπνηνζδήπνηε ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο ή νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ ή πηπρίν ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο βάζεη ηνπ
νπνίνπ ρνξεγείηαη άδεηα λαπαγνζψζηε (Π.Γ. 23/2000).
β) Ηζρχνπζα άδεηα Ναπαγνζψζηε πνπ εθδίδεηαη απφ Ληκεληθή Αξρή.
Ξ) Γάζκαλος/α Υορού:
Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζηνλ ηνκέα γπκλαζηηθήο θαη Υνξνχ
ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο
ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη πηπρίν ζρνιήο ρνξνχ* αναγνφριζμένης απφ ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο θαη ζρεηηθή εκπεηξία δχν (2) εηψλ.
*ΠΡΟΟΥΖ: Δπεηδή ην δεηνχκελν πηπρίν είλαη ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΣΗΣΛΟ, είλαη απαξαίηεηε
επηπιένλ θαη ε θαηάζεζε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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Ο) Καθαριζηών/ηριών ΤΔ:
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.2 ηνπ λ. 2527/97.
Π) Δργαηών Γενικών καθηκόνηφν ΤΔ:
Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.2 ηνπ λ. 2527/97.
ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
Οη ππνςήθηνη/ηεο ζα πξέπεη:
Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ρψξαο θξάηνπο–κέινπο ηεο Δ.Δ. Οη ηειεπηαίνη πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ δεθηνί ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, κε πηζηνπνηεηηθφ
γισζζνκάζεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 10 ηνπ λ. 2413/1996.
Να είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. Δηδηθά νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Ναπαγνζσζηψλ πξέπεη λα
είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 45 εηψλ ιφγσ ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο θαη
ηνπ Π.Γ/ηνο 23/2000.
Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνχλ, θαη λα κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα
ζνβαξή ινίκσμε COVID – 19 ζχκθσλα κε ηελ απφ 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 64/η.Α΄) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030/18-3-2020 ΚΤΑ.
Να κελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο θαηά ηα άξζξα 15 έσο 17 θαη 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ».
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο πξνζιεθζέληεο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο δελ ρνξεγείηαη άδεηα εηδηθνχ
ζθνπνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφ 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/η. Α΄) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.7874/12-2-2020 Δγθχθιην ΤΠ.Δ.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ:
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο
Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6α, Μαξάζιεην Μέγαξν), ή ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε d.dioikisi@corfu.gov.gr. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά, ην
εκπξφζεζκν ηεο απνζηνιήο ζα θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ email. Ανσπόγραθες
αιηήζεις δεν γίνονηαι δεκηές. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2661362773, -774, -776.
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη
Γηαπνληίσλ Νήζσλ, δει. από ηην Σρίηη 29/06/2021 έφς και ηην Παραζκεσή 02/07/2021, ώρα 15:00.
ην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19,
γλσζηνπνηνχκε φηη νη φπνηεο πληροθορίες πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθνξνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
αλαθνίλσζε θα παρέτονηαι ηηλεθφνικά απφ ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζηα ηειέθσλα 26613 62773,-774,-775,-776.
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηίηισλ
ζπνπδψλ θαη αδεηψλ απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
2. Τπεχζπλε δήισζε φπνπ ζα αλαθέξνπλ φηη: θαηά ηα άξζξα 15 έσο 17 θαη 206 ηνπ Ν. 3584/2007
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», β) δηαζέηνπλ ηελ πγεία
θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα λα εξγαζηνχλ θαη φηη δελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ
γηα ζνβαξή ινίκσμε COVID – 19 ζχκθσλα κε ηελ απφ 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 64/η.Α΄) ζε ζπλδπαζκφ
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κε ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030/18-3-2020 ΚΤΑ, θαζψο θαη φηη γ) φηη δελ έρνπλ εξγαζηεί κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δίκελεο δηάξθεηαο ζην Γήκν κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα
12 κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206, παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007.
Έληππν αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο:
www.corfu.gr.
Ζ παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ
www.corfu.gr, ζην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν “ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ καο
(Μαξάζιεην Μέγαξν, Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6α) κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αλάξηεζεο θαη λα
δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ καο.
Ζ Γήμαρτος
Κενηρικής Κέρκσρας και Γιαπονηίφν Νήζφν

Μερόπη πσριδούλα Τδραίοσ
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