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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

NOMO ΚΔΡΚΤΡΑ 

ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ 

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 

 Λεςκίμμη,  19 /02/2021 

Απίθ. Ππυη.: 1192  

Γηεχζπλζε: 21
εο

 Μαξηίνπ 222Β 

T.K.:          49080, Λεπθίκκε 

Πιεξνθνξίεο: Ν. Φαιηδηά 

Τειέθσλν: 2662360435 

Email : halidia@1424.syzefxis.gov.gr 

 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  
 

για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ΙΓΟΥ, διαθόπυν ειδικοηήηυν, ζςνολικά 5 αηόμυν ζύμθυνα 

με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθ. 175 ηος ν. 4764/2020 (ΦΔΚ 256/Α’/23-12-2020), για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν 

αναγκών πος δημιοςπγήθηκαν από ηη λήτη έκηακηυν μέηπυν για ηον πεπιοπιζμό ηηρ διαζποπάρ ηος 

κοπυνοφού Covid 19». 

 

Ο Γήμαπσορ 

Γήμος Νόηιαρ Κέπκςπαρ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 206 παξ. 1 θαη 212 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ» Πξνζσπηθφ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο Ο.Τ.Α.». 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 20 ηνπ λ. 2190/1994. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/η.Α΄/2015) πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ. 

5. Τνλ κεηαβαηηθφ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο (ΦΔΚ 3234 η. Β΄/22.08.2019) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 175 ηνπ λ. 4764/2020 (ΦΔΚ 256/Α’/23-12-2020) “Ρςθμίζειρ για ηην πποζηαζία ηηρ 

δημόζιαρ ςγείαρ από ηιρ ζςνέπειερ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, ηην ενίζσςζη ηων μέζων μαζικήρ 

μεηαθοπάρ, ηην επιηάσςνζη ηηρ απονομήρ ηων ζςνηάξεων, ηη πύθμιζη οθειλών ππορ ηοςρ Οπγανιζμούρ Τοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ και άλλερ καηεπείγοςζερ διαηάξειρ”, πνπ ηξνπνπνίεζαλ ηηο φκνηεο ηνπ άξζ. 74 ηνπ λ. 4745/2020 

(ΦΔΚ 214/Α’/06-11-2020). 

7. Τελ αξίζ. πξση. 91546/24-12-2020 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα «Θέκαηα 

πξνζσπηθνχ ΟΤΑ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4764/2020». 

8. Τν αξηζ. πξση. 9755/8-2-2021 έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ. κε ζέκα «Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνξσλντνχ COVID 19 απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 74 ηνπ 

λ. 4745/2020 θαη 175 λ. 4764/2020». 

9. Τελ ππ’ αξηζ. 3-1/18-02-2021 (ΑΓΑ: ΧΕΠΜ46ΜΓΣΗ-ΕΞΠ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, ΤΔ Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ & ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έσο νθηψ (8) κήλεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID 19, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 175 ηνπ λ. 4764/2020 (ΦΔΚ 

256/ η. Α’/23.12.2020). 

10. Τελ αξίζ. πξση.1182/18-02-2021 βεβαίσζε ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο πεξί εγγξαθήο 

ζηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο επαξθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
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Τελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο οκηώ μηνών από 

ηην ημεπομηνία ηηρ ππόζλητηρ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πένηε (5) αηόμυν, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πίνακα Α΄, γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ εμ’ αηηίαο ηεο δηάδνζεο 

ηνπ θνξσλντνχ Covid 19 θαη ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζήο ηνπ, κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνχκελα ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ πίνακα Β΄. 

 

Πίνακαρ Α΄: Θέζειρ έκηακηος πποζυπικού 

 

α/α Διδικόηηηα Απιθμόρ 

αηόμυν 

Τπηπεζία Σοποθέηηζηρ 

1 ΠΔ Γιοικηηικού - Οικονομικού 2 
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ & 

Αλάπηπμεο 
2 ΣΔ Γιοικηηικού - Οικονομικού 2 

3 ΓΔ Γιοικηηικού 1 

 ΤΝΟΛΟ 5  

 

Πίνακαρ Β΄: Απαιηούμενα πποζόνηα 

α/α Διδικόηηηα / Καηηγοπία 

εκπαίδεςζηρ 

Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) 

πποζόνηα 

1 ΠΔ Γιοικηηικού –

Οικονομικού 

α) Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΗ 

ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, θαη  

β) Γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

2 ΣΔ Γιοικηηικού – 

Οικονομικού 

α) Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ΤΔΗ ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 

Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο ή πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, και 

β) γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

3 ΓΔ Γιοικηηικού α) Οποιοδήποηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηεο αιινδαπήο, 

αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο και 

β) γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΘΔΔΧΝ 

 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα πξνζφληα πξφζιεςεο ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πξφζιεςεο. 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. Τν θαηψηαην φξην ειηθίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκέλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1παξ. 1 ηνπ N.2431/1996 θαη, γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη Οκνγελείο θαη 

Οκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Τέλεδν, θαη 

νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηα 

ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε, απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ. 3832/1958, σο ηζρχεη). 

 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 

πξνζιακβάλνληαη. 

 Να κελ έρνπλ ρξφληα ππνθείκελα λνζήκαηα, λα κελ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο επάισηεο ζηνλ θνξσλντφ COVID-

19. 

 Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηα άξζξα 16-17 ηνπ θψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (θαηαδίθε, 

ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο. 

Δξαίπεζη: Σε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο 

βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα φζνη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπο ή επεηδή 

έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4παξ. 6 Ν. 

2207/1994). 

 

AΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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1. Αίηεζε -Υπεχζπλε Γήισζε φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 

3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ελ γέλεη ησλ ηίηισλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο (εθφζνλ απαηηείηαη). Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη Πξάμε 

Αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή ην Η.Τ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο εκεδαπνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο 

δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ 

ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

4. Πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Υ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη 

απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ πξψελ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/και κεηαπηπρηαθνχο, 

Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη 

ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, 

Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Υ ή βεβαηψζεηο ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΤΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη 

παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα 

νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ 

Ζ/Υ. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ: 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ 

ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: α) είηε ζηο ππυηόκολλο ηνπ Γήκνπ Νφηηαο 

Κέξθπξαο (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αξγπξάδσλ) ή β) είηε ηλεκηπονικά ζηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: 

halidia@1424.syzefxis.gov.gr, ή info@1406.syzefxis.gov.gr. Ανςπόγπαθερ αιηήζειρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη απφ ηελ 20-02-2021 έυρ και 23-02-2021 μέσπι 14:30 κεηά ην 

κεζεκέξη. 

 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ: 

 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Νφηηαο Κέξθπξαο 

(Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Λεπθηκκαίσλ – 21
εο

 Μαξηίνπ 222Β), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.southcorfu.gov.gr), ζε 

κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ». 

 

 

 

Ο Γήμαπσορ 

Κυνζηανηίνορ Λέζζηρ 

mailto:halidia@1424.syzefxis.gov.gr
mailto:info@1406.syzefxis.gov.gr
http://www.corfu.gr/
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