
          

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                Κέπκςπα,  11 / 06 / 2019 

ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ                        

ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ                                        Απίθμ. ππωη. : 26392 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ     

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ    
 

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

Ο Δήμαπσορ Κέπκςπαρ 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ». 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 παπ. 1 ηος Ν. 3584/2007 «Πποζυπικό για καηεπείγοςζερ εποσικέρ ή 

ππόζκαιπερ ανάγκερ Ο.Σ.Α.» ζε ζςνδςαζμό με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 14 παπ. 2 πεπ. (ιε) ηος Ν. 

2190/1994 όπυρ ηποποποιήθηκε από ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 3812/2009, όπυρ ιζσύει. 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πος αθοπούν  ζηην εθαπμογή ηος ενιαίος 

μιζθολογίος. 

4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 116 ηος Ν. 4547/12-6-2018 (ΦΔΚ 102/η.Α΄/12-6-2018). 

5. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπ. 82 ηος Ν. 4604/2019 (ΦΔΚ 50/η. Α΄/26-3-2019) αναθοπικά με ηιρ εξαιπέζειρ 

από ηην αναζηολή πποζλήτευν λόγυ εκλογών. 

6. Σον Ο.Δ.Τ. ηος Γήμος Κέπκςπαρ (ΦΔΚ 280/Β΄/13-02-2012) όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

7. Ση με απίθμ. ππυη. 5-226/8-4-2019 (ΑΓΑ:672ΧΔΑ-ΘΟΞ) Απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

Κέπκςπαρ πος αθοπά ζηην ππόζλητη πποζυπικού ΙΓΟΥ ζηο πλαίζιο ανηιμεηώπιζηρ πποβλημάηυν 

καηά ηη διάπκεια ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος.  
8. Ση με απίθμ. ππυη. 108031/22-5-2019 (ΑΓΑ:Φ95ΟΟΡ1Φ-120) Έγκπιζη ηος ςνηονιζηή ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ & Ιονίος ηηρ ανυηέπυ απόθαζηρ. 

9. Σην ςπ’ απίθμ. ππυη. 14885/1-4-2019 βεβαίυζη ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών ηος Γήμος μαρ πεπί 

ύπαπξηρ πιζηώζευν για ηην κάλςτη ηηρ μιζθοδοζίαρ ηος πποζλαμβανόμενος πποζυπικού. 

10. Σιρ αςξημένερ και ανάγκερ πος ππέπει να ανηιμεηυπίζει η Τπηπεζία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηος Γήμος μαρ καηά 

ηην ανηιπςπική πεπίοδο. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Σην ππόζλητη πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, πλήποςρ απαζσόληζηρ, 

διάπκειαρ έυρ ηεζζάπων (4) μηνών και όσι πέπαν ηηρ λήξηρ ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος και ζςγκεκπιμένα δύο (2) 

ΔΕ οδηγών, δύο (2) ΔΕ/ΤΕ σειπιζηών μησανημάηων έπγος και ηεζζάπων (4) ΤΕ επγαηών γενικών καθηκόνηων 

πος θα απαζσοληθούν για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών εποσικών αναγκών καλύτευρ δπάζευν  - εποσικών 

αναγκών ηηρ Τπηπεζίαρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ καηά ηην θεηινή ανηιπςπική πεπίοδο, υρ εξήρ:  

 

Α.Α. Ειδικόηηηα  Απιθμόρ 

αηόμων 

Σςπικά πποζόνηα 

1 ΤΔ Δπγαηών Γενικών 

Καθηκόνηυν 

4 Άνες ηςπικών πποζόνηυν 

2 ΓΔ Οδηγών  2 α) Δπαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Β΄ καηηγοπίαρ και άνυ, και 

β) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ) για ηιρ καηηγοπίερ 

επαγγελμαηικών αδειών οδήγηζηρ πος απαιηείηαι, και 

γ) Κάπηα τηθιακού ηασογπάθος ζε ιζσύ (όπος απαιηείηαι ζύμθυνα με 

ηην καηηγοπία ηηρ επαγγελμαηικήρ άδειαρ οδήγηζηρ), και 

δ) Απολςηήπιο ηίηλο Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

 

Αν δεν παποςζιαζθούν ςποτήθιοι με ηα ανυηέπυ πποζόνηα, γίνονηαι 

δεκηοί ςποτήθιοι άνες ηίηλος ζποςδών πος είναι κάηοσοι ηυν ανυηέπυ 

αδειών και διαθέηοςν ανηίζηοιση εμπειπία. 

 

ΑΔΑ: ΩΖΧΤΩΕΑ-ΗΛ6



3 ΓΔ/ΤΔ Υειπιζηών 

Μησανημάηυν Έπγος 

2 α) Άδεια μησανοδηγού-σειπιζηή μησανημάηυν εκηέλεζηρ ηεσνικών 

έπγυν ομάδαρ Β'  ηάξηρ Γ' ή άδεια σειπιζηή μησανημάηυν έπγος (Μ.Δ.) 

ομάδαρ Α' ειδικόηηηαρ 1 ηος Π.Γ. 113/2012 για ηα Μ.Δ. 1.3 ηηρ 

καηάηαξηρ ηος άπθπος 2 ηηρ απόθαζηρ με απιθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει, και 

β) Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος επαζιηεσνική ή επαγγελμαηική, και 

γ)Σοςλάσιζηον απολςηήπιορ ηίηλορ Τποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

 

Αν δεν παποςζιαζθούν ςποτήθιοι με ηα ανυηέπυ πποζόνηα, γίνονηαι 

δεκηοί ςποτήθιοι άνες ηίηλος ζποςδών πος είναι κάηοσοι ηυν ανυηέπυ 

αδειών και διαθέηοςν ανηίζηοιση εμπειπία. 

  

Όλα ηα ανυηέπυ πποζόνηα ππέπει να ιζσύοςν ηόζο καηά ηην ημεπομηνία ςποβολήρ αιηήζευν όζο και καηά 

ηην ημεπομηνία ππόζλητηρ ηος ςποτηθίος. 

Οι ςποτήθιοι/ιερ ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών, να μην έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8 ηος 

Τπαλληλικού Κώδικα, με ηην επιθύλαξη ηυν ειδικών διαηάξευν ηος άπθπος 4 παπ. 6 ηος Ν.2207/1994 καθώρ και ηος 

άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007 και να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη 

ηυν καθηκόνηυν ηηρ θέζηρ για ηην οποία θα πποζληθθούν. 

Καλούμε, όζοςρ επιθςμούν, να ςποβάλοςν ηην αίηηζή ηοςρ ενηόρ δέκα (10) ημεπολογιακών ημεπών από ηην 

επόμενη ηηρ ανάπηηζηρ ηηρ παπούζαρ ζηον πίνακα ανακοινώζευν ηος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ, δηλ.  από ηην 

Σεηάπηη 12-06-2019 έωρ και ηην Παπαζκεςή 21-06-2019, επιζςνάπηονηαρ πέπαν ηυν απαιηούμενυν από ηην 

ανακοίνυζη ηςπικών πποζόνηυν και ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά: 1.Φυηοανηίγπαθο ηυν δύο ότευν ηηρ 

αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ και  2. Τπεύθςνη δήλυζη όπος θα αναθέποςν  όηι : α) δεν έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8 

ηος Τπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέηοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα για να επγαζηούν καθώρ και όηι γ) 

δεν  έσοςν ηο κώλςμα ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007.  Ένηςπα αιηήζευν και ςπεύθςνηρ δήλυζηρ διαηίθενηαι από 

ηην Τπηπεζία μαρ.  

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν ηην αίηηζή ηοςρ ζηο Σμήμα Ανθπώπινος Γςναμικού ηηρ Γ/νζηρ 

Γιοικηηικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Κέπκςπαρ, Μαπάζλειο Μέγαπο (1ορ όποθορ) Λευθ. Αλεξάνδπαρ 6α. 

Πληποθοπίερ ζηα ηηλέθυνα 2661362773, -774, -776. 

Η παπούζα να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Κέπκςπαρ «www.corfu.gr» και ζηο σώπο 

ανακοινώζευν ηος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ, Μαπάζλειο  Μέγαπο, Λευθ. Αλεξάνδπαρ 6α, με ππακηικό ανάπηηζηρ. 

    

Ο Δήμαπσορ Κέπκςπαρ 

Κωνζηανηίνορ Νικολούζορ 

ΑΔΑ: ΩΖΧΤΩΕΑ-ΗΛ6
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