
          

 

 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

NOMO ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΓΗΜΟ  ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ & 

ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

                 Κέπκςπα,  10/08/2021 
                Απίθμ. Ππωη.: 27526 

Γηεχζπλζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6
α 
 

T.K.: 49132, Κέξθπξα 

Πιεξνθνξίεο: Αηκηιία Καξδάκε 

Email : humanres@corfu.gov.gr 
Σειέθσλν: 2661362775 

  

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

Η Γήμαπσορ  

Γήμος Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Γιαπονηίων Νήζων  

 
 

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.» 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. 

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. Σε κε αξίζκ. πξση. 18-429/25-07-2018 (ΑΓΑ:62ΙΡΩΔΑ-ΚΑΠ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Κέξθπξαο πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο  γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ,  

8. Σελ ππ’ αξίζκ. 36-13 (ΑΓΑ: 6ΓΩ46ΜΓ2Α-4Σ5) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

καο  πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ηξηάληα πέληε αηφκσλ εηδηθφηεηαο 

ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο-Οδνθαζαξηζηψλ γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηξσλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

9. Σε κε αξίζκ. πξση. 135666/06-8-2021 (ΑΓΑ: 6ΥΦΟΡ1Φ-ΔΘ) Έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

10. Σηο απμεκέλεο θαη θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κε έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ,  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Δ Ι 

 

Σελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέγηζηεο 

δηάξθεηαο δχν (02) κελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηξηάληα πέληε (35) εξγαδνκέλσλ εηδηθφηεηαο ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 

– Οδνθαζαξηζηψλ, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξφζθαηξσλ θαη επεηγνπζψλ επνρηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ.  
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Απαιηούμενα πποζόνηα 

 

α/α Διδικόηηηα / 

Καηηγοπία 

εκπαίδεςζηρ 

Απιθμόρ Αηόμων  Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα 

(ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

1 ΤΔ Δπγαηών 

Καθαπιόηηηαρ - 

Οδοκαθαπιζηών 

35 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 

5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997) 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ ε ζρέζε εξγαζίαο ιχεηαη απηνδηθαίσο. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΘΔΔΩΝ 

 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. 

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

ζπκπιεξσκέλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 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 Σέλεδν, 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). 

 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 

πξνζιακβάλνληαη. 

 Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηα άξζξα16-17 ηνπ θψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (θαηαδίθε, 

ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο. 

Δξαίπεζη: ε 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). 

AΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε -Τπεχζπλε Γήισζε φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ 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 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ (Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6
α
, Μαξάζιεην Μέγαξν), ή ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε humanres@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. 

 

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηων αιηήζεων είναι από  Σεηάπηη 11/08/2021 έωρ και Παπαζκεςή 13-08-2021 

μέσπι 14:00.  
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: 

 

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

Γηαπνληίσλ Νήζσλ (Μαξάζιεην Μέγαξν-Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6
Α
), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.corfu.gr), ζε 

κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη ζην πξφγξακκα “ΓΙΑΤΓΔΙΑ”. 
 

Η Γήμαπσορ 

 

 

Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος 
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