
  

Σελίδα 1 από 3 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                                                                                   Κέρκυρα,    04 / 08 / 2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                    Αρίθμ. πρωτ.: 39722 
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                            
Πληροφορίες:  Αικ. Κοτινά  
Τηλ.:  2661362775, 776 
Fax:  26610 44606 
Δ/νση:  Μαράσλειο Μέγαρο 
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α  
  49132 Κέρκυρα  
e-mail:   humanres@corfu.gov.gr 
   

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». 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας 

Έχοντας υπόψη: 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009. 

3. Τις διατάξεις τις παραγράφου 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν. 4071/2012. 

4. Την υπ' αρίθμ. 5-241/19-4-2017 (ΑΔΑ:69Θ5ΩΕΑ-ΡΒ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κέρκυρας, με θέμα «Έγκριση λειτουργίας κατασκηνωτικού προγράμματος και Δημιουργικής 
Απασχόλησης Βίδο 2017 και πρόσληψης προσωπικού». 

5. Την υπ' αρίθμ. 8-356/27-06-2017 (ΑΔΑ:Ψ98ΞΩΕΑ-ΒΔ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κέρκυρας με την οποία τροποποιείται η ως άνω υπ' αρίθμ. 5-241/19-4-2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 149601/10-7-2017 (ΑΔΑ:ΨΗΜΞΟΡ1Φ-ΩΕ9) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά στην έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 8-356/27-06-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας. 

7. Την αρίθμ. πρωτ. 27718/02-6-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κέρκυρας σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την  κάλυψη μισθοδοσίας του 
απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών Κατασκηνώσεων 
και του προγράμματος Δημιουργική Απασχόληση - ΒΙΔΟΣ 2017. 

8. Τις αρίθμ. πρωτ. 34894/12-7-2017 (ΑΔΑ:6ΣΕ3ΩΕΑ-2ΥΜ) και 36268/19-7-2017 
(ΑΔΑ:Ω8Χ5ΩΕΑ-ΧΣΥ) ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη 
λειτουργία του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων στην 
νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας. 

9. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 39491/3-8-2017 υπεύθυνη δήλωση της κας Ζώτου Αναστασίας ειδικότητας 
ΤΕ Νοσηλευτών, περί οικειοθελούς παραίτησής της. 

10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω θέσης για την ομαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
Την πρόσληψη ενός Νοσηλευτή (ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών), με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως σαράντα δύο (42) ημέρες για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά στη λειτουργία του προγράμματος 
των Δημοτικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου 
Κέρκυρας.  
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Μετά την λήξη της σύμβασης λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 
 
Νοσηλευτής/τρια: α) Πτυχίο  ή δίπλωμα τμήματο ς Νο σηλευτικής ΤΕΙ ή το  ο μώνυμο  πτυχίο  ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ). 
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδο ς (ΕΝΕ),  η ο πο ία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή 
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν. 3252/2000. 
 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα 
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με:  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή (ΔΕ). 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να διαθέτουν την υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία 
συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994.  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος 
όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α εντός προθεσμίας δύο (02) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα 
της ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα και ειδικότερα από Δευτέρα 07/08/2017 έως και Τρίτη 
08/08/2017.   
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362775 - 776 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) 
υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά: 
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1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα πρόσβασης στην αγο/ρά εργασίας,  

2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά 
ειδικότητα, 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,   
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο 

χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού), 
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). 
 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (01) τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.corfu.gr) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου με σύνταξη σχετικού 
πρακτικού ανάρτησης.  

 
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας 

Κωνσταντίνος Νικολούζος 
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