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             Κέρκυρα,   09-11-2021
             Αρίθμ. πρωτ. : 39653

Πληροφορίες : Αιμιλία Καρδάμη
Διεύθυνση     : Μαράσλειο Μέγαρο

          Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α

          49132 Κέρκυρα
Τηλέφωνο     : 2661362775, -776
e-mail           :  humanres@corfu.gov.gr

            
Θέμα: Απόφαση πρόσληψης, προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων
για Δ.Ι.Ε.Κ ΚΑΙ Σ.Δ.Ε. στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μετά από αναμόρφωση των
οριστικών πινάκων κατάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως
με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α' 147).

2. Τις  διατάξεις  του  ν.  3584/2007  (Α'  143),  Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών  Υπαλλήλων,  όπως
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α' 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α' 87), όπως ισχύουν.

5. Τις  διατάξεις  του άρθρου 39 του ν.  4722/2020 (Α’ 177),  Προσωπικό καθαριότητας Δ.Ι.Ε.Κ.  και
Σ.Δ.Ε.

6. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  55472/23-7-2021  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  «Διαδικασία  και
κριτήρια  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  καθαριότητας  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 33525/Β/26-7-2021).

7. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.
1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,
ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.

8. Την υπ’ αρίθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/16973/23-9-2021 Εγκριτική Απόφαση για την εκκίνηση των
διαδικασιών  πρόσληψης  προσωπικού  καθαριότητας  των  εκπαιδευτικών  δομών  της  Γενικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Δ.Ι.Ε.Κ.
και Σ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:  «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της
χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».

10. Την αριθ. πρωτ. 27249/09-8-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, περί ύπαρξης πρόβλεψης εγγραφής ειδικής πίστωσης
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας από έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου καθώς και από
ίδια έσοδα για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
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11. Την αρίθμ. 39-1/9-8-2021 (ΑΔΑ: 69ΠΑ46ΜΓ2Α-5ΜΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μας.

12. Την  αρίθμ.  πρωτ.  27843/13-8-2021  (ΣΟΧ 2/2021)  (ΑΔΑ:  ΨΣΕΑ46ΜΓ2Α-423)  ανακοίνωση  της
Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για
πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

13. Τους προσωρινούς  πίνακες  αποτελεσμάτων  της  ανωτέρω ανακοίνωσης  που αναρτήθηκαν με το
αρίθμ πρωτ. 29934/31-8-2021 πρακτικό ανάρτησης.

14. Τους  οριστικούς  πίνακες  κατάταξης  υποψηφίων,  οι  οποίοι  αναρτήθηκαν  με  το  αρίθμ.  πρωτ.
30580/06-9-2021 πρακτικό ανάρτησης και την ορθή επανάληψη του οριστικού πίνακα κατάταξης
μερικής απασχόλησης.

15. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι προσληφθέντες με βάση τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.
16. Τον  αναμορφωμένο  οριστικό  πίνακα  κατάταξης  υποψηφίων  πλήρους  και  μερικής  απασχόλησης,

μετά την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών και τους αντίστοιχους πίνακες προσληπτέων που
προέκυψαν από αυτόν, οι οποίοι αναρτήθηκαν με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 35409/11-10-2021 πρακτικό
ανάρτησης.

17.  Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι προσληφθέντες με βάση τους αναμορφωμένους οριστικούς
πίνακες κατάταξης.

18. Την αρίθμ. πρωτ. 35410/11-10-2021 Απόφαση Δημάρχου περί  προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ
καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μετά
από αναμόρφωση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

19. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν του αρίθμ. πρωτ. 37624/25-10-2021
εγγράφου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών υπηρεσιών του δήμου
μας. 

20. Την αρίθμ. πρωτ. 39906/11-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, περί ύπαρξης πρόβλεψης εγγραφής ειδικής πίστωσης
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας από έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου  για την κάλυψη
της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.                                                               

21. Τις  ανάγκες  των  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων  σε  προσωπικό  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  στην  καθαριότητα  των  σχολικών
μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α- Την  πρόσληψη  των  κάτωθι  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου
πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ  Καθαριστών/τριών  Σχολικών  Μονάδων  με  διάρκεια
απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής τους και έως την λήξη του διδακτικού
έτους 2021-2022, για το Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, όπως αυτοί εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

2
ΜΕΡΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β. Την  πρόσληψη της  κάτωθι  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου
μερικής  απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ  Καθαριστών/τριών  Σχολικών  Μονάδων με  διάρκεια
απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής τους και έως την λήξη του διδακτικού
έτους 2021-2022, για το Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας, όπως αυτή εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Οι αποδοχές των υπαλλήλων καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Η πρόσληψη των καθαριστών/τριών λογίζεται ότι ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης

και την ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων βεβαιωμένη από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου μας.

Η ανωτέρω Διεύθυνση θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση των προσληφθέντων στις αντίστοιχες
σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται
για  την  απασχόλησή  τους  έως  την  ημέρα  της  καταγγελίας  της  σύμβασης  χωρίς  οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες  που  αποχωρούν  πριν  από  την  λήξη  της  σύμβασης  τους,  αντικαθίστανται  με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά την σειρά
τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι/ες που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το  υπολειπόμενο,  κατά  περίπτωση,  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Με τη λήξη του διδακτικού έτους η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και ο/η εργαζόμενος/η
αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου
            

Κοινοποίηση: 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Γ. Η. Παντελιό 
4. Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο κα. Μ. Ζερβού
5. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών    
7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού                                                           
8. Ανωτέρω αναφερόμενους (δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού)

ΑΔΑ: ΨΥ1Η46ΜΓ2Α-Ω2Ε


		2021-11-11T14:46:25+0200
	Athens




