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Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω  Ζ 

Ο Γήκαρτος Κέρθσρας 

 

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 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. 

3. 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. 

4. Σελ ππ' αξίζκ. 16-416/25-6-2018 (ΑΓΑ:6ΕΟ0ΧΔΑ-ΞΘ2) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κέξθπξαο, κε ζέκα «Έγθξηζε δεκηνπξγηθνύ πξνγξάκκαηνο ‘‘Καινθαίξη ζην ΒΗΓΟ 2018’’ ζηα 

πιαίζηα ελαιιαθηηθήο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο ησλ παηδηώλ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο». 

5. Σελ ππ' αξίζκ. 16-417/25-6-2018 (ΑΓΑ:68ΤΑΧΔΑ-4ΑΒ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κέξθπξαο, κε ζέκα «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

‘‘Καινθαίξη ζην ΒΗΓΟ 2018’’. 

6. Σελ αξηζκ. πξση. 136854/5-7-2018 (ΑΓΑ:63ΝΓΟΡ1Φ-Γ4Π) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 16-416/25-6-2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο. 

7. Σελ αξηζκ. πξση. 136778/5-7-2018 (ΑΓΑ:6Η72ΟΡ1Φ-ΝΝΡ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 16-417/25-6-2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο. 

8. Σελ αξίζκ. πξση. 28468/22-6-2018 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

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

απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο. 

 

Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ν Δ Η 

Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα δεθαελλέα (19) αηόκφλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο έσο δύο (02) κελώλ γηα ηοσς κήλες από Ηούιηο έφς 

επηέκβρηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξηλνύ πξνγξάκκαηνο «Καιοθαίρη ζηο ΒΗΓΟ 2018» πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε λεζίδα ΒΗΓΟ ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά θαηεγνξία 

εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο θαη αξηζκνύ αηόκσλ: 

 

 Έλας (01) Ηαηρός (παηδίαηξνο ή παζνιόγνο & ειιείςεη απηώλ ησλ εηδηθνηήησλ, απόθνηηνο 

Ηαηξηθήο ρνιήο κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο), 
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 Γσο  (02) Νοζειεσηές/ηρηες (ΣΔ Ννζειεπηώλ), 

 Σρείς (03) Γσκλαζηές/ζηρηες (ΠΔ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ), 

 Γύο (02) Νασαγοζώζηες/ζηρηες (ΓΔ) 

 Έλας / κία (01) Δηθαζηηθός (ΠΔ ή ΣΔ) 

 Έλας/κία (01) Αηζζεηηθής Αγφγής  (ΠΔ ή ΣΔ), 

 Έλας/κία (01) ΠΔ Θεαηρηθώλ ποσδώλ (ΠΔ ή ΣΔ) 

 Σέζζερης (04) Φύιαθες (ΓΔ Φπιάθσλ θαη έιιεηςε ΤΔ Φπιάθσλ),   

 Γύο (02) Καζαρίζηρηες (ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο) 

 Γύο (02) Δργάηες Γεληθώλ Καζεθόληφλ (ΤΔ Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ) 

 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ιύεηαη απηνδίθαηα ε ζρέζε εξγαζίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ: 

Α) Ηαηρός (παηδίαηρος ή παζοιόγος): Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο 

κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα), αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, 

άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ 

θαη εθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ απνδεηθλύεηαη κε βεβαίσζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ όηη δελ 

απαηηείηαη. 

 

Β) Νοζειεσηής/ηρηα: α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή 

δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή-Ννζειεύηξηαο (ΣΔ). 

γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή 

Βεβαίσζε Αλαλέσζεο εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ή 

Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ) γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε 

θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ Ν. 3252/2000. 
 

ε περίπηφζε ποσ δελ θαζίζηαηαη δσλαηή ή πιήρφζε ηφλ ζέζεφλ από σπουεθίοσς κε ηα 

προζόληα ηες προεγούκελες παραγράθοσ επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε:  

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο 

(ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ ή Βνεζώλ Ννζνθόκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 

Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζόο Σξαπκαηνινγίαο Οξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 

Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηόκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Βνεζνύ Ννζειεπηή (ΓΔ). 

 

Γ) Γσκλαζηής/ζηρηα: Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ(ΣΔΦΑΑ) 

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο (λνκίκσο 

κεηαθξαζκέλα & επηθπξσκέλα).  
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Γ) Νασαγοζώζηες/ζηρηα: α) Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ κε 

Δηδηθόηεηα Ναπαγνζσζηηθήο ή Κνιύκβεζεο ή Γξαζηεξηνηήησλ λεξνύ θιεηζηνύ θαη αλνηθηνύ ρώξνπ 

ή ηζόηηκνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο ή νπνηνζδήπνηε ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό ή πηπρίν 

ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη άδεηα λαπαγνζώζηε (Π.Γ. 

23/2000) θαη αληίζηνηρε εκπεηξία κεηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ ή 

νπνηνζδήπνηε ηίηινο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

β) Ηζτύοσζα άδεηα Νασαγοζώζηε ποσ εθδίδεηαη από Ληκεληθή Αρτή. 

 

Δ) Αηζζεηηθής Αγφγής / Δηθαζηηθώλ (Δηθαζηηθώλ & Δθαρκοζκέλφλ Σετλώλ): Πηπρίν ή δίπισκα 

Καιώλ Σερλώλ ή Μνπζηθώλ πνπδώλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή 

Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε 

θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

ε περίπηφζε ποσ δελ θαζίζηαηαη δσλαηή ε πιήρφζε ηφλ ζέζεφλ από σπουεθίοσς κε ηα 

προζόληα ηες προεγούκελες παραγράθοσ, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε πηπρίν 

ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή  κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζτεηηθή εκπεηρία δύο (2) εηώλ. 

 

Σ) Θεαηρηθώλ ποσδώλ: Πηπρίν ή δίπισκα  Θεαηξηθώλ πνπδώλ ή Θεάηξνπ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο 

Θεάηξνπ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ 

ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ ζπνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ 

Παηξώλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Ναππιίνπ ή απόθνηηνη / 

δηπισκαηνύρνη ΑΔΗ - ΣΔΗ Πνιηηηζηηθήο – Καιιηηερληθήο θαηεύζπλζεο ή θάηνρνη ηίηισλ – δηπισκάησλ 

αληίζηνηρσλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ή απόθνηηνη Αλώηεξσλ Γξακαηηθώλ ρνιώλ ή ηνπιάρηζηνλ 

πέληε έηε µέιε ηνπ .Δ.Ζ. (σκαηείν Διιήλσλ Ζζνπνηώλ) ή απόθνηηνη ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ θαη 

ελ' ειιείυεη απηώλ πηπρίν ή δίπισκα Καιώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ θαη 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ 

ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

 

ε περίπηφζε ποσ δελ θαζίζηαηαη δσλαηή ε πιήρφζε ηφλ ζέζεφλ από σπουεθίοσς κε ηα 

προζόληα ηες προεγούκελες παραγράθοσ, επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε κε πξνζόλ νπνηνδήπνηε πηπρίν 

ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζτεηηθή εκπεηρία δύο (2) εηώλ. 

 

Ε) Φύιαθες: Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο ή 

Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ή ηέιερνο Αζθάιεηαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ ή 

αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΗΔΚ ή 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή 
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δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 

άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη ζρεηηθή εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ 

ελόο (1) έηνπο θαη ελ' ειιείυεη απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τποτρεφηηθής Δθπαίδεσζες 

(Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ 

λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

 

Ζ) Δργάηες Καζαρηόηεηας / Καζαρίζηρηες: Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 5 παξ.2 ηνπ λ. 2527/97. 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

1. Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθόηεηαο Ναπαγνζσζηώλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ ιόγσ 

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

ππνςήθηνη ησλ ινηπώλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Όινη νη  ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο, λα 

κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, κε επηθύιαμε ησλ εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 6 ηνπ Ν.2207/1994.  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ: 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Σκήκα 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ Φύιισλ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο, ακάξα 13 (ηζόγεην θηηξίνπ πξώελ Ννκαξρίαο), Κέξθπξα Σ.Κ. 

49100, εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (04) εξγαζίκσλ εκεξώλ θαη εηδηθόηεξα από Παραζθεσή 

13/7/2018 έφς θαη Σεηάρηε 18/7/2018.   
Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες απεσζσλζείηε ζηο ηειέθφλο 2661 3 62147. 

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο (ρνξεγείηαη από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ Φύιισλ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο) 

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 απαηηείηαη 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 Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ Φύιισλ θαη 

Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο), 

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

Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ Φύιισλ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο). 

 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 Γήκαρτος Κέρθσρας 

Κφλζηαληίλος Νηθοιούδος 
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