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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Αχαράβη 30-Σεπτεµβρίου -2022 

Αρ. Πρωτ.: 6934  

 

Ταχ.∆/νση: Αχαράβη 

Ταχ. Κώδικας: 49081 

Πληρ:  Π.Πιτικάρης 

Τηλ: 2663360158  

email:prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr 

  

  

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου δίµηνης (2) διάρκειας 
 

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 30-270/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ  (18) ατόμων, προς κάλυψη 
των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα 
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΥΕ Εργατών/ Εργατριών Καθαριότητας 
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Δεν απαιτούνται τυπικά 

προσόντα 

2 μήνες 

ΥΕ Εργατών/Εργατριών  Γενικών 

Καθηκόντων 
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Δεν απαιτούνται τυπικά 

προσόντα 

2 μήνες 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / 

ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν: 

1. ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr 

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται 

υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

2. µε φυσική παρουσία στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας , στο τµήµα 

Οργάνωσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση 

της ανακοίνωσης, στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του 

(www.mncnorthcorfu.gr) δηλαδή από ∆ευτέρα 03/10/2022 έως και την Παρασκευή 07/10/2022 

Αρµόδιος υπάλληλος Πιτικάρης Παναγιώτης , τηλ.2663360158. 

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 


