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Κέρκυρα, 10 / 8 / 2022
Αρίθμ. πρωτ.: 31079

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, 2μηνης διάρκειας
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του
ενιαίου μισθολογίου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018).
6. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις».
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/Β΄/22-082019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αρίθμ. 26-5/24-6-2022 (ΑΔΑ:ΨΒΓ346ΜΓ2Α-ΗΥΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θέμα «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, τριάνταπέντε (35) ατόμων, για την κάλυψη
πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών στην Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου (Τμήμα Διαχείρισης
Απορριμμάτων – Τμήμα Καθημερινότητας – Τμήμα Πρασίνου) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών».
9. Την αρίθμ. πρωτ. 23720/24-6-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου
προσωπικού.
10. Την αρίθμ. πρωτ. 30002/04-8-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του
Δήμου μας περί μείωσης του αριθμού των προσλαμβανομένων για κάλυψη πρόσκαιρων και
επειγουσών αναγκών.
11. Την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και
επειγουσών αναγκών των Τμημάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου, οι οποίες δεν μπορούν
να καλυφθούν με άλλο τρόπο.
Ανακοινώνει
1.
2.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο
μηνών συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη πρόσκαιρων και
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επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, και συγκεκριμένα του εξής, κατά ειδικότητα και αριθμού ατόμων με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα:
Πίνακας Α΄: Θέσεις έκτακτου προσωπικού
α.α.
Ειδικότητα
Αριθμός
ατόμων
1

ΔΕ Σιδεράδων

1

2

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

3

3

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

12

Υπηρεσία
Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου / Τμήμα
Καθημερινότητας
Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου / Τμήμα
Διαχείρισης Απορριμμάτων

Πίνακας Β΄: Απαιτούμενα προσόντα

α.α.

1

Ειδικότητα

ΔΕ Σιδεράδων

Τυπικά προσόντα
Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας:
• Μεταλλικών Κατασκευών
• Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
• Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών - Υαλοπινάκων και
Κουφωμάτων
• Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
• Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
• Μεταλλουργίας
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου
ή Επαγγελματικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄
τάξεως ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξεως
του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.
Α΄ Επικουρία:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄
τάξεως ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξεως
του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.
Β΄ Επικουρία:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
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α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστοντριών (3) ετών .
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄
τάξεως ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξεως
του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.

2

ΥΕ Εργατών
Γενικών
Καθηκόντων

3

ΥΕ Εργατών
ΚαθαριότηταςΟδοκαθαριστών

Γ΄ Επικουρία:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄
τάξεως ή άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξεως
του Π.Δ. 115/2012, όπως ισχύει.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ,όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να
είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α)Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1παρ. 1 του N.2431/1996 και, γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως
Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως
ισχύει).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
για την οποία προσλαμβάνονται.
4. Να μην έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον
κορωνοϊό COVID-19.
5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν
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εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή
επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4παρ. 6 Ν. 2207/1994).
6. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά
πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της
προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που
απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου με τους αντίστοιχους ημεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την
πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια οδήγησης σε ισχύ και λοιπές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά,
όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα
απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: skoronakis@2929.syzefxis.gov.gr είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου απευθύνοντάς την
στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου (υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων κα. Μ. Τζιάλα).
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από την
Παρασκευή 12-08-2022 έως και Παρασκευή 19-08-2022. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα
κατατεθούν ηλεκτρονικά κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο- Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α), στην ιστοσελίδα
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (www.corfu.gr) και στο πρόγραμμα
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου
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