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Κέρκυρα, 22/10/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 36483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, 33 ατόμων μερικής απασχόλησης
(τεσσάρων ωρών), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Κ.Δ.Β.Μ., έως 31-122020.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης
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 και 212 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου
μισθολογίου.
4. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ.
Β΄/22-08-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την παρ. 2 του 24ου άρθρου της από 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄) ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
6. Τις παρ. 1α και 1β του 37ου άρθρου της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ. Α΄) «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς της δημόσιας διοίκησης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 46ου παρ. 1 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 75/τ. Α΄) «Μέτρα Αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του αρθ. 39 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020) περί δυνατότητας κάλυψης των
έκτακτων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων και κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού
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τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

9. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΩΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 46ου της από 25-4-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 86/τ. Α΄).
11. Την αρίθμ. πρωτ. 31785/21-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ) Απόφαση Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση
υπογραφής.
12. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 36470/22-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας περί δυνατότητας κάλυψης της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου
προσωπικού.
13. Την υπ’ αριθμ. 30-1/02-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-12-2020, τριάντα τριών (33)
ατόμων, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κ.Δ.Β.Μ., για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
14. Την υπ΄αριθμ.176712/14-10-2020 έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 3112-2020 τριάντα τριών (33) ατόμων, μερικής απασχόλησης (τεσσάρων ωρών ημερισίως),
ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κ.Δ.Β.Μ., για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
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.
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Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν
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).
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.
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, από 23-10-2020 έως και την Δευτέρα
26-10-2020 μέχρι 14.00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο- Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α).
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο-Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α), στην ιστοσελίδα
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (www.corfu.gr), καθώς και στο
πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοίκησης

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

