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Κέπκςπα, 04 / 8 /2021
Απίθμ. ππυη.: 26844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος για ηη
λειηοςπγίαρ ηυν Παιδικών Δξοσών – Καηαζκηνώζευν ‘‘ΣΑΜΑΣΙΟ ΓΔΤΛΛΑ’’ Όπμος
Γοςβιών Γήμος Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν Νήζυν.
Η Γήμαπσορ Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίυν Νήζυν
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 86 ηνπ Ν. 3463/2006.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθφ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξφζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ Ν.
2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ
κηζζνινγίνπ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην
Σνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ ΑΔΠ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
7. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (ΦΔΚ 3235/Β΄/22-08-2019)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σελ ΚΤΑ κε αξηζκ πξση. Γ11/4657/154/20-5-2021 (ΦΔΚ 2175/η.Β΄/2021) κε ζέκα «Αλάζεζε
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Καηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο».
9. Σελ αξηζκ. 47224/06-07-2021 (ΦΔΚ 3016 Β΄) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ αλαγθψλ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ
παηδηθψλ Δμνρψλ-Καηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021».
10. Σελ αξηζκ. 48650/09-07-2021 (Α.Γ.Α.:6ΟΕΦ46ΜΣΛΚ-6ΥΓ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πεξί θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ γηα πξφζιεςε ζηηο θαηαζθελψζεηο ηνπ
θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε δήκνπο έηνπο 2021.
11. Σελ αξηζκ. 12-104/28.06.2021 (Α.Γ.Α.:94ΦΖ46ΜΓ2Α-5Γ8) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ-θαηαζθελψζεσλ «ηακάηηνο Γεζχιιαο» ηνπ θξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 απφ ην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ.
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12. Σελ αξίζκ. πξση. 25484/30-7-2021 (ΑΓΑ:6ΠΛΖ46ΜΓ2Α-ΓΛΦ) απφθαζε Γεκάξρνπ κε ζέκα
«πγθξφηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Παηδηθψλ Δμνρψλ – Καηαζθελψζεσλ ‘‘ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ’’ έηνπο 2021
απφ ην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ».
13. Σελ αξίζκ. 35-1/23-7-2021 (ΑΓΑ: 6Γ9946ΜΓ2Α-Ν4Ζ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ καο πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ –
Καηαζθελψζεσλ «ηακάηηνο Γεζχιιαο» ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021.
14. Σελ αξηζκ. πξση. 129639/30-7-2019 (ΑΓΑ:Φ9Χ9ΟΡ1Φ-Ν1Ρ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, πεξί «Έγθξηζεο ηεο ππ’
αξηζκ. 35-1/23-7-2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο.
15. Σελ αξίζκ. πξση. 23713/12-7-2021 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ καο, ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο ηνπ
πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ.
16. Σν ππ’ αξηζκ. 7/02-08-2021 Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ-Καηαζθελψζεσλ
«ηακάηηνο Γεζχιιαο», κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηφδνπ γηα ην
έηνο 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΔ
Σελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηάληα (30) αηόμυν κε ζχκβαζε εξγαζίαο
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, δηάξθεηαο έσο δχν (2) κήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ –θαηαζθελψζεσλ
«ηακάηηνο Γεζχιιαο» ζηνλ φξκν Γνπβηψλ Κέξθπξαο γηα ην έηνο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο,
αλά αξηζκφ, θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεηαο, αηφκσλ:
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ

πληνληζηήο/ηξηα

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΔΔΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΑ

1 (έλαο-κία)

Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο ή Αλψηεξεο ρνιήο
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ
πξνζφληα, πξνηηκψληαη απφθνηηνη Λπθείνπ κε επδφθηκε
θαηαζθελσηηθή εκπεηξία.
Δπηκειεηέο/ηξηεο
2 (δχν)
Απφθνηηνπ ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεο Λπθείνπ κε επδφθηκε
θαηαζθελσηηθή εκπεηξία.
Οκαδάξρεο
8 (νθηψ)
Απφθνηηνο ηνπιάρηζηνλ Ά ηάμεο Λπθείνπ
Γηαηξφο
1 (έλαο - κία) Απφθνηηνο Ηαηξηθήο ρνιήο κε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο
Ννζνθφκνο/κα
1 (έλαο - κία) Απφθνηηνο ρνιήο Ννζνθφκσλ κε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ή ηειεηφθνηηνο ζρνιήο Ννζνθφκσλ.
Γπκλαζηέο/ζηξηεο
2 (δχν)
Πηπρηνχρνο ή ελ ειιείςεη θνηηεηήο Σ.Δ.Δ.ΦΑ
Δηδηθνί
ζπλεξγάηεο2 (δχν)
Πηπρηνχρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιψλ:
Φπραγσγνί
α) Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη ΣΔΗ Βξεθνλεπηνθνκίαο
β) Σ.Δ.Δ.ΦΑ.
γ) Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
δ) Θεαηξηθψλ θαη Γξακαηηθψλ ρνιψλ
ε) Μνπζηθψλ θαη ρνξεπηηθψλ ζρνιψλ
ζη) ρνιψλ Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ.
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ
πξνζφληα, είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε ζηειερψλ κε
θαηαζθελσηηθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλχεηαη.
Δηδηθνί
ζπλεξγάηεο
2 (δχν)
Πηπρηνχρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιψλ:
Υεηξνηερλίαο
α) Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ θαη ΣΔΗ Βξεθνλεπηνθνκίαο
β) Σ.Δ.Δ.ΦΑ.
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Γηαρεηξηζηήο/ζηξηα
Βνεζφο
Γηαρεηξηζηή/ζηξηαο
Απνζεθάξηνο
Δηδηθφο Σερλίηεο
Φχιαθαο
Δξγάηεο/ηξηεο
Πξνζσπηθφ Καζαξηφηεηαο

γ) Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
δ) Θεαηξηθψλ θαη Γξακαηηθψλ ρνιψλ
ε) Μνπζηθψλ θαη ρνξεπηηθψλ ζρνιψλ θαη
ζη) ρνιψλ Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ.
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ
πξνζφληα, είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε ζηειερψλ κε
θαηαζθελσηηθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλχεηαη.
1 (έλαο - κία) Σνπιάρηζηνλ Απφθνηηνη Λπθείνπ
1 (έλαο - κία) Σνπιάρηζηνλ Απφθνηηνη Λπθείνπ
1 (έλαο - κία) Απφθνηηνο ηνπιάρηζηνλ Λπθείνπ θαη θαηά πξνηίκεζε κε
πξνυπεξεζία πνπ λα απνδεηθλχεηαη.
1 (έλαο - κία) Απφθνηηνο αλάινγεο ζρνιήο ή κε εκπεηξία ζηελ εηδηθφηεηα
πνπ λα απνδεηθλχεηαη.
1 (έλαο - κία) Απφθνηηνο Λπθείνπ
5 (πέληε)
Υσξίο ηδηαίηεξα πξνζφληα
1 (έλαο - κία) Υσξίο ηδηαίηεξα πξνζφληα
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ:

Οη ππνςήθηνη/ηεο ζα πξέπεη:
1. 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.
2. Να είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
4. 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».

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ:
Όπυρ αςηά αναθέπονηαι ζηον παπαπάνυ πίνακα και ζηα άπθπα 8 & 9 ηηρ ΚΤΑ
Γ11/4657/154/20-5-2021 (ΦΔΚ 2175/η.Β΄/2021).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζή ηνπο ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά & ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηαπηφηεηαο ή πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο ηα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
2. Σίηινπο ζπνπδψλ φπνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα πξνζφληα ππνςεθίσλ αλά
εηδηθφηεηα,
3. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ:
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
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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. Ανςπόγπαθερ
αιηήζειρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2661362773-774-776.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
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 Πέμπηη 05-8-2021 έυρ και ηην Σπίηη 10-8-2021, ώπα 12:30 μ.μ.
ην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID – 19,
γλσζηνπνηνχκε φηη νη φπνηεο πληποθοπίερ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αθνξνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
αλαθνίλσζε θα παπέσονηαι ηηλεθυνικά απφ ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζηα ηειέθσλα 26613 62773-774-775-776.
Η Γήμαπσορ
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ & Γιαπονηίυν Νήζυν
Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος
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