
1 

 

    
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ   
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

  

 

 

 

 

                 Κέπκςπα,  28-6-2022  
                 Απίθμ. ππωη. : 24218 

   

 

  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

Η Δήμαπσορ  
Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίων Νήζων  

 

Έρνληαο ππόςε: 

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 – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθό γηα θαηεπείγνπζεο 

επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.», όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηζρύεη.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνύλ  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 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην 

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) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ 74/2008 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 33 ηνπ λ. 

4784/2021. 

8. Σελ αξίζκ. 18-10/10-5-2022 (ΑΓΑ:ΦΧΗΞ46ΜΓ2Α-ΝΒ2) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ πνπ αθνξά ζηελ 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληηππξηθήο πεξηόδνπ 2022.  

9. Σελ αξίζκ. πξση. 76157/19-5-2022 (ΑΓΑ:65ΧΣΟΡ1Φ-ΕΦΠ) Έγθξηζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο. 

10. Σελ αξίζκ. πξση. ΓΤ/10-5-2022 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ καο πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζιακβαλόκελνπ 

πξνζσπηθνύ. 

11. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 19705/31-5-2022 πξνεγνύκελε αλαθνίλσζή καο «πεξί πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, 

δηάξθεηαο έσο ηεζζάπων (4) μηνών και όσι πέπαν ηηρ λήξηρ ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος 

(31/10/2021), ζςνολικά δεκαηεζζάπων (14) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 

επνρηθώλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν έηνπο 

2022». 
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12. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 24217/28-6-2022 πξαθηηθό αλάξηεζεο απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ 

αλαθνίλσζεο.  

13. Σν γεγνλόο όηη δελ θαιύθζεθε κία ζέζε ΓΔ Οδεγώλ κε δίπισκα  Γ΄ θαηεγνξίαο  

14. Σηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ καο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι: 

Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

πιήξνπο απαζρόιεζεο, δηάξθεηαο έσο ηεζζάπων (4) μηνών και όσι πέπαν ηηρ λήξηρ ηηρ 

ανηιπςπικήρ πεπιόδος (31/10/2022), ενόρ (01) αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄ 

καηηγοπίαρ, πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ αλαγθώλ 

θαιύςεσο δξάζεσλ-επνρηθώλ αλαγθώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν έηνπο 2022, σο εμήο:  

 

Α.Α. Ειδικόηηηα  Απιθμόρ 

αηόμων 
Σςπικά πποζόνηα 

1 

ΓΔ Οδεγώλ κε 

δίπισκα Γ’ 

θαηεγνξίαο 

1 

α) Οποιοζδήποηε απολςηήπιορ ηίηλορ ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηµνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C 

θαηεγνξίαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςήθηνπο κε ηνλ 

αλσηέξσ ηίηινπ ζπνπδώλ (πεξ. α), απηέο ζα θαιπθζνύλ από 

ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ έλαλ από ηνπο θαησηέξσ ηίηινπο: 

Απνιπηήξην ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 

γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ λ.δ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν 

Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιιν ηζόηηκν ηίηιν ηεο 

αιινδαπήο και αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηπιών (3) εηών 

(Δκπεηξία επαγγεικαηία νδεγνύ απηνθηλήηνπ ηξηώλ (3) ηνπιάρηζηνλ 

εηώλ κεηά ηελ απόθηεζε ηεο απαηηνύκελεο άδεηα νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ). 

 

Ζ εκπεηξία απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή ηνπ εξγνδόηε ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Επιπλέον, απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεύζπλεο 

δήισζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη ν εξγνδόηεο, 

ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.  

Όια ηα αλσηέξσ πξνζόληα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ 

όζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

Οη ππνςήθηνη/ηεο ζα πξέπεη: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ρώξαο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. Οη ηειεπηαίνη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηνί ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, κε  

πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 10 ηνπ λ. 2413/1996. 

2. Να είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
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3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ.  

4. Να κελ έρνπλ θώιπκα πξόζιεςεο θαηά ηα άξζξα 15 έσο 17 θαη 206 ηνπ Ν. 3584/2007 

«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 

 

Καινύκε, όζνπο επηζπκνύλ, λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο εληόο κίαο (01) εκεξνινγηαθήο 

εκέξαο από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, δειαδή  ηην Σεηάπηη 29-6-2022 επηζπλάπηνληαο πέξαλ ησλ απαηηνύκελσλ από 

ηελ αλαθνίλσζε ηππηθώλ πξνζόλησλ (απνιπηήξηνη ηίηινη, άδεηεο νδήγεζεο, θιπ.) θαη ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, θαη   

2. Αίηεζε κε ελζσκαησκέλε Τπεύζπλε Γήισζε όπνπ ζα αλαθέξνπλ όηη : α) δελ έρνπλ θώιπκα 

θαηά ηα άξζξα 15 έσο 17 θαη 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», β) δηαζέηνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα λα 

εξγαζηνύλ, θαζώο θαη όηη γ) δελ  έρνπλ ην θώιπκα ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. Έληππν 

αίηεζεο - ππεύζπλεο δήισζεο ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο: www.corfu.gr.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα 

απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

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

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε d.dioikisi@corfu.gov.gr. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αίηεζεο 

ειεθηξνληθά, ην εκπξόζεζκν ηεο απνζηνιήο ζα θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ email. 

Ανςπόγπαθερ αιηήζειρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2661362775-776. 

Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ (www.corfu.gr), ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, Μαξάζιεην  

Μέγαξν, Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6α, κε πξαθηηθό αλάξηεζεο. 

    

H Δήμαπσορ Κενηπικήρ Κέπκςπαρ 

και Διαπονηίων Νήζων 
 

 

Μεπόπη πςπιδούλα Τδπαίος 

www.corfu.gr
mailto:d.dioikisi@corfu.gov.gr
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