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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων 

ειδικοτήτων στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας, Τµήµα 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και 14-

11-2019, καθώς και στις 14-10-2021. 

Ο ∆ήµαρχος  

Βόρειας Κέρκυρας 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον 

δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.4940/2022. 

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

µισθολογίου. 
5. Το υπ’ αριθµό 2300/29-03-2016 (Α∆Α : ΩΜΣΚΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α µε θέµα «θεσµικό 

πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας. 

6. Τον µεταβατικό Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β΄/22-08-2019) . 
7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.: 8183/18-11-2019 (Α∆Α 7ΝΑ046ΜΤΛΒ-Ι8Β),  Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Περιοχών 

της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

8. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ.: 3456/11-05-2020 (Α∆Α: 63ΜΥ46ΜΤΛΒ-ΜΤΠ), 11571/04-11-2020 (Α∆Α: 

9ΥΑΣ46ΜΤΛΒ-∆53), 9211/15-10-2021 (Α∆Α: 9ΡΚ346ΝΠΙΘ-6Φ3), 2126/12-04-2022 (Α∆Α: 

ΡΞΩΡ46ΝΠΙΘ-ΑΕΩ) Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης 

σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

9. Την υπ’ αρίθµ. 18-166/29-06-2022 (Α∆Α: 6∆Η∆46ΜΓΜΥ-Κ6Φ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, πλήρους 

απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων αρχικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας, Τµήµα Περιβάλ- 
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λοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στις 12 έως 14-11-

2019, καθώς και 14-10-2021, στις περιοχές του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας, (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

10. Την υπ’ αρίθµ. πρωτ.: 4139/28-06-2022 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

µας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσλαµβανόµενου προσωπικού. 

11. Τις αυξηµένες ανάγκες που πρέπει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος µας εξαιτίας των απρόβλεπτων και 

επειγουσών αναγκών. 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά είκοσι (20) ατόµων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και 

έως οκτώ (8) µήνες, που θα απασχοληθούν στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 

Πολεοδοµίας, Τµήµα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιµετώπιση 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών από την εκδήλωση των πληµµυρικών φαινοµένων που 

εκδηλώθηκαν   από τις 12 έως και 14-11-2019, καθώς και στις 14-10-2021 ως εξής: 
 

 

α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού 3 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος 

τίτλος της αλλοδαπής, και 

β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας 

κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

2 ΤΕ Λογιστικού 

Οικονοµικού 

2 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή δίπλωµα 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και  

 

β) γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας 

κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

3 ΥΕ Εργατών 

Γενικών 

Καθηκόντων 

15 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του 

Ν.2527/1997). 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει: 

• Να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των 

αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο της πρόσληψης. 

• Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 

συµπληρωµένο κατά την υποβολή της αίτησης. 

• Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό 

τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 
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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 ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, 

αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (Ν.∆.3832/1958, ως ισχύει). 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

για την οποία προσλαµβάνονται. 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Ν.3584 Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης 

εξαίρεσης. 

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 (άρθρο 4 παρ. 6 Ν.2207/1994). 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που 

απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες (εφόσον απαιτείται). Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και 

αντιστοιχία του τίτλου µε τους αντίστοιχους ηµεδαπούς τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από 

την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται 

βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

4. Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 

πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τίτλους σπουδών, βασικούς ή/ 

και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική 

βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον 

µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ ή βεβαιώσεις 

τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό 

ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου 

Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Καλούµε, όσους επιθυµούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόµενη µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά είτε στο γραφείο του πρωτοκόλλου του δηµαρχιακού καταστήµατος στην Αχαράβη 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, είτε να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: info@1354.syzefxis.gov.gr,  εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών 

από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος, δηλ. από ∆ευτέρα 

1/8/2022 έως και την Παρασκευή 5/8/2022. 

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας 

προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ  ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία  ή 

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων  
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και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό 

ιστότοπο του ∆ήµου µας (mncnorthcorfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

καταστήµατος Αχαράβης, µε πρακτικό ανάρτησης. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ
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