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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA                                                                                    Κέξθπξα,     24/7/2019 

ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                    Αξίζκ. πξση.: 33982 

ΓΗΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                                                               

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ                                            
Πιεξνθνξίεο: Αηθ. Κνηηλά  

Σει.:  2661362776 

Fax:  26610 44606 

Γ/λζε:  Μαξάζιεην Μέγαξν 

  Λεσθ. Αιεμάλδξαο 6
Α
  

  49132 Κέξθπξα  

e-mail:   humanres@corfu.gov.gr 
   

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ – Καηαζθελώζεσλ ‘‘ΣΑΜΑΣΙΟ ΓΔΤΛΛΑ’’  Όξκνπ 

Γνπβηώλ Γήκνπ Κέξθπξαο.  

Ο Γήκαξρνο Κέξθπξαο  

 

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 86 ηνπ Ν. 3463/2006. 

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

πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ Ν. 

2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηηο παξαγξάθνπ 20
α
 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012. 

5. Σελ ΚΤΑ κε αξηζκ πξση. Γ11/νηθ.16878/678/12-4-2019 (ΦΔΚ 1339/η.Β΄/2019) κε ζέκα 

«Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Καηαζθελώζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε 

Γήκνπο». 

6. Σελ αξίζκ. πξση. 24723/3-4-2019 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Αλαζηνιή 

πξνζιήςεσλ θαη ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ απηνδηνηθεηηθώλ 

εθινγώλ». 

7. Σελ ΚΤΑ ππ’ αξίζκ. Γ11νηθ.16878/678/12-4-2019 (ΦΔΚ1339/η.Β΄/18-4-2019) κε ζέκα 

«Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε 

Γήκνπο». 

8. Σελ ΓΗΓΑΓ/Φ.18.3/2361/νηθ.22433/14-6-2019 (ΑΓΑ:78ΜΡ465ΥΘΦ-3ΥΓ) εγθύθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. 

9. Σελ ΚΤΑ κε αξηζκ πξση. 28312/Γ1/9929/24-06-2019 κε ζέκα «Καηαλνκή πξνζσπηθνύ γηα 

πξόζιεςε ζηηο Παηδηθέο Δμνρέο – Καηαζθελώζεηο Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο έηνπο 

2019». 

10. Σελ αξίζκ. πξση. 24569/31-05-2019 (ΑΓΑ: 694ΛΧΔΑ-ΒΦΕ) απόθαζε Γεκάξρνπ Κέξθπξαο κε 

ζέκα «πγθξόηεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ θξαηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο Παηδηθώλ Δμνρώλ – Καηαζθελώζεσλ ‘‘ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ’’ έηνπο 2019 

από ην Γήκν Κέξθπξαο». 
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11. Σελ αξίζκ. 9-345/17-5-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κέξθπξαο κε ζέκα «Έγθξηζε 

ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ – θαηαζθελώζεσλ «ηακάηηνο Γεζύιιαο» 

ηνπ θξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019 από ην Γήκν Κέξθπξαο», όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 

αξίζκ. 11-411/4-7-2019 απόθαζε Γ.. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 135415/1-7-2019 (ΑΓΑ:ΧΥΑΓΟΡ1Φ-798) απόθαζε ηνπ πληνληζηή 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, πεξί «Έγθξηζεο ηεο ππ’ 

αξηζκ. 9-345/17-5-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κέξθπξαο. 

13. Σελ αξίζκ. πξση. 26245/11-6-2019 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ    

Γήκνπ Κέξθπξαο, ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο ηνπ     

πξνζιακβαλόκελνπ πξνζσπηθνύ. 

14. Σν ππ’ αξηζκ. 3-7/12-07-2019 Πξαθηηθό ηνπ Γ.. ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ-Καηαζθελώζεσλ 

«ηακάηηνο Γεζύιιαο», ζην νπνίν νξίδεηαη όηη γηα ηηο εηδηθόηεηεο Αξρεγνύ, Ννζειεπηή, 

Γηαηξνύ θαη Οκαδαξρώλ, θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε 24σξε παξακνλή ζηελ θαηαζθήλσζε, 

ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ Γ11/νηθ.16878/678 (ΦΔΚ 1339/η.Β΄/18-04-2019). 

15. Σελ αξίζκ. πξση. 31887/12-7-2019 αλαθνίλσζε Γεκάξρνπ Κέξθπξαο γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ – Καηαζθελώζεσλ ηακάηηνο Γεζύιιαο γηα 

ην έηνο 2019.  

16. Σν γεγνλόο όηη δελ θαιύθζεθαλ όιεο νη απαηηνύκελεο ζέζεηο κε ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Τ Μ Δ  
Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα (9) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, δηάξθεηαο έσο δύν (2) κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ αλαγθώλ, όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ εμνρώλ –θαηαζθελώζεσλ 

«ηακάηηνο Γεζύιιαο» ζηνλ όξκν Γνπβηώλ Κέξθπξαο γηα ην έηνο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, 

αλά αξηζκό, θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεηαο, αηόκσλ:  
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οκαδάξρεο 1 (έλαο - κία) Απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο Λπθείνπ 

Γηαηξόο 1 (έλαο - κία) Απόθνηηνο Ηαηξηθήο ρνιήο κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  

Γπκλαζηέο/ζηξηεο 2 (δύν) Πηπρηνύρνο ή ελ ειιείςεη θνηηεηήο Σ.Δ.Δ.ΦΑ 

Δηδηθόο ζπλεξγάηεο 

Υεηξνηερλίαο 

1 (έλαο - κία) Πηπρηνύρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιώλ: 

α) Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ θαη ΣΔΗ Βξεθνλεπηνθνκίαο 

β) Σ.Δ.Δ.ΦΑ. 

γ) Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

δ) Θεαηξηθώλ θαη Γξακαηηθώλ ρνιώλ  

ε) Μνπζηθώλ θαη ρνξεπηηθώλ ζρνιώλ θαη 

ζη) ρνιώλ Καιιηηερληθώλ καζεκάησλ. 

ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ 

πξνζόληα, είλαη δπλαηή ε πξόζιεςε ζηειερώλ κε 

θαηαζθελσηηθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

Μάγεηξαο /ηζζα 1 (έλαο - κία) Απόθνηηνη ή ηειεηόθνηηνη ζρνιήο καγείξσλ ή ΤΔ κε εκπεηξία 

ζηελ εηδηθόηεηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη (απαξαίηεην βηβιηάξην 

πγείαο)   

Βνεζόο κάγεηξα 1 (έλαο - κία) Απόθνηηνη ή ηειεηόθνηηνη ζρνιήο καγείξσλ ή ΤΔ κε εκπεηξία 

ζηελ εηδηθόηεηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη (απαξαίηεην βηβιηάξην 

πγείαο 

Δηδηθόο Σερλίηεο 1 (έλαο - κία) Απόθνηηνο αλάινγεο ζρνιήο ή κε εκπεηξία ζηελ εηδηθόηεηα 

πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

Ναπαγνζώζηεο / ηξηα 1 (έλαο - κία) Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό, ή πηπρίν ζρνιήο 

λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη 

άδεηα λαπαγνζώζηε (Π.Γ. 23/2000) &   ηζρύνπζα άδεηα 

Ναπαγνζώζηε πνπ εθδίδεηαη από Ληκεληθή Αξρή. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθόηεηαο Ναπαγνζσζηώλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ ιόγσ 

ησλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο, θαζώο θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 23/2000 θαη Π.Γ. 

31/2018 (ΦΔΚ 61/η.Α΄/04-04-2018). 

2. Οη ππνςήθηνη ησλ ππνινίπσλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

3. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

4. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε). 

 

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ζηα άξζξα 8 & 9 ηεο ΚΤΑ 

Γ11/νηθ.16878/678 (ΦΔΚ 1339/η.Β΄/18-4-2019). 
 

    ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
    Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο (ρνξεγείηαη από ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ) 

ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά & ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηαπηόηεηαο ή πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνύο ηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

2. Σίηινπο  ζπνπδώλ όπνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα πξνζόληα ππνςεθίσλ αλά 

εηδηθόηεηα, 

3. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο,  όπνπ απαηηείηαη. 

4. Τπεύζπλε Γήισζε πεξί κε θσιύκαηνο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα (ην έληππν 

ρνξεγείηαη από ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ), 

5. Τπεύζπλε Γήισζε πεξί απαζρόιεζεο ηειεπηαίνπ δσδεθάκελνπ, (ην έληππν ρνξεγείηαη από ην 

Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ). 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Κέξθπξαο Μαξάζιεην Μέγαξν Λ. Αιεμάλδξαο 6
α
, ηζόγεην, Σ.Κ. 49132, εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (03) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη εηδηθόηεξα από Πέκπηε 25/7/2019 έσο θαη Παξαζθεπή 26/7/2019.   

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2661 3 62773, -776 
 Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζε κία (01) ηνπηθή εθεκεξίδα, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

(www.corfu.gr) θαζώο θαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ κε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ 

αλάξηεζεο.  

Ο Γήκαξρνο Κέξθπξαο 

Κσλζηαληίλνο Νηθνινύδνο 
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