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                 Κέρκυρα,    17-8-2022  
                 Αρίθμ. πρωτ. : 31390 

   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Η Δήμαρχος  

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. 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». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν  στην εφαρμογή του 

ενιαίου μισθολογίου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 

Τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις» 

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 

ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες». 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/Β΄/22-08-

2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.16/314/2022/18-1-2022 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου 

Κέρκυρας για τον καθορισμό των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

και Διαποντίων Νήσων, με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη κατά τους μήνες Ιούνιο έως 

Σεπτέμβριο του 2022 και από ώρες 10:00 π.μ. έως και 18:00 μ.μ. καθημερινά. 

9. Την υπ’ αρίθμ. 29-1/12-7-2022 (ΑΔΑ:6ΝΞΥ46ΜΓ2Α-MYZ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που αφορά στην 

πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των πολυσύχναστων παραλιών  κατά 

τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2022.  

10. Την αρίθμ. πρωτ. 114889/21-7-2022 Έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας κα Ιονίου της ανωτέρω απόφασης. 

11. Την αρίθμ. πρωτ. 27968/22-7-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου 

προσωπικού. 

12. Την αρίθμ. πρωτ. 28178/22-7-2022 ανακοίνωση του Δήμου μας για την πρόσληψη 

προσωπικού ΙΔΟΧ για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

13. Τους πίνακες αποτελεσμάτων της ως άνω ανακοίνωσης που αναρτήθηκαν με το αρίθμ. πρωτ. 

30309/05-8-2022 πρακτικό ανάρτησης, απ’ τους οποίους προκύπτει ότι δεν βρέθηκε κανένας 

υποψήφιος που να πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάληψη των θέσεων. 
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14. Την αρίθμ. πρωτ. 30694/08-8-2022 ανακοίνωση του Δήμου μας για την πρόσληψη 

προσωπικού ΙΔΟΧ για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

15. Τους πίνακες αποτελεσμάτων της ως άνω ανακοίνωσης που αναρτήθηκαν με το αρίθμ. 

πρωτ. 31302/16-8-2022 πρακτικό ανάρτησης, απ’ τους οποίους προκύπτει ότι βρέθηκαν 

μόνο δύο υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάληψη των 

προκηρυσσόμενων θέσεων. 

16. Την ανάγκη πλήρωσης των υπολοιπόμενων τριάντα τριών (33) θέσεων προσωπικού 

Ι.Δ.Ο.Χ. για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών» του Δήμου μας.  

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

πλήρους απασχόλησης, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και 

συγκεκριμένα δέκα επτά (17) Ναυαγοσώστες, πέντε (05) Επόπτες Ναυαγοσωστών, έξι (06) 

συνοδούς Ναυαγοσωστών και πέντε (05) Χειριστές Ταχυπλόων Σκαφών, για την 

«Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων» έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, λόγω κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, κατά 

αριθμό ατόμων και ειδικότητα :  

 
Α. Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης 

Α.Α. Ειδικότητα  Αριθμός 

ατόμων 
Τυπικά προσόντα 

1 
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Ναυαγοσωστών 
17 

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Οποιοσδήποτε τίτλος τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.  

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα 

προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν: 

α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο 

τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 

 

2 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  

Εποπτών 

Ναυαγοσωστών 

05 

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Οποιοσδήποτε τίτλος τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.  

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα 

προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν: 

α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο 

τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
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απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 

 

3 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  

Συνοδών 

Ναυαγοσωστών 

06 

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Οποιοσδήποτε τίτλος τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.  

 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα 

προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν: 

α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο 

τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. 

 

4 

ΔΕ Χειριστών 

Ταχύπλοων 

Σκαφών 

05 

Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

β) Άδεια (δίπλωμα) Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή σε ισχύ.  

B. ΠΡΟΣΟΝΤΑ A΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που διαθέτουν 

α) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή 

απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής 

β) Άδεια (δίπλωμα) Χειριστού Ταχυπλόου Σκάφους από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή σε ισχύ. 

 

Β. Γενικά Προσόντα πρόσληψης: 

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. Οι τελευταίοι 

προκειμένου να γίνουν δεκτοί θα πρέπει να αποδείξουν την γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με  

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 του ν. 2413/1996. 

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών (για την ειδικότητα του Ναυαγοσώστη τα ηλικιακά όρια 

των υποψηφίων καθορίζονται, από 18 έως 45 ετών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ΠΔ 

31/2018 και διαμορφώνονται ανάλογα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 71/2020) . 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν.  

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά τα άρθρα 15 έως 17 και 206 του Ν. 3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
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Γ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  

2. Αντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως αναφέρονται στον ως άνω Πίνακα Α΄ (τυπικά 

προσόντα πρόσληψης).  Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση 

αυτού.  

4. Τις απαιτούμενες άδειες ή διπλώματα, όπως αναφέρονται στον ως άνω Πίνακα Α΄ (τυπικά 

προσόντα πρόσληψης) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνονται τα εξής:  

• «Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 

άρθρου 16 πρώτου μέρους του Ν.3584/07» και  

• «Δεν έχω κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου»  

• «Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης»  

6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 

 

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (05) ημερολογιακών 

ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, δηλαδή από την Πέμπτη 18–8-2022 έως και την Δευτέρα 22–8- 2022.  

Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου μας: 

www.corfu.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα 

απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, Μαράσλειο Μέγαρο), ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση humanres@corfu.gov.gr. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης 

ηλεκτρονικά, το εμπρόθεσμο της αποστολής θα κρίνεται από την ημερομηνία αποστολής του email. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362775-776. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr), καθώς και 

στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 

6α, με πρακτικό ανάρτησης. 

    
H Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας 

και Διαποντίων Νήσων 
 

 

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου 

www.corfu.gr
mailto:humanres@corfu.gov.gr
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