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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Κέρκυρα, 23/11/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                               Αρίθμ. πρωτ. : 71852 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

1. Την υπ’ αριθμ.  4-83/23.3.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα: 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στο Δήμο Κέρκυρας» 

         
  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 
ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2015 (αρίθμ. πρωτ. 68431/6-11-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ  ΣΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

2. Την υπ' αριθμ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
έγκρισης σύναψης ογδόντα (80) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Κέρκυρας. 

3. Το υπ’ αριθμ. 13385/21.5.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
προς το Δήμο Κέρκυρας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

4. Την υπ’ αριθμ. 20-605/23.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα: «Λήψη 
αποφάσεως περί εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη 
των αναγκών της Διεύθυνσης καθαριότητας για το έτος 2015 – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 4-83/23.3.2015 
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2015 στο Δήμο Κέρκυρας» 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (ΦΕΚ 280/Β΄/13.2.2012) και την υπ’ αριθμ. 
68432/6.11.2015 βεβαίωση Δημάρχου περί κενών θέσεων 

6. Την υπ’ αρίθμ. 14182/20-11-2015 έγκριση ανακοίνωσης του Α.Σ.Ε.Π. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά 
ογδόντα ατόμων (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου 
Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού 
ατόμων:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 80 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών & και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι 
κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας, ο οποίος εκτείνεται και στα νησιά Μαθράκι, Ερείκουσα και Οθωνούς. 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 
Τ.Κ.49100, Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, υπόψη Προϊσταμένης Τμήματος.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: κ. Αικατερίνη Κοτινά 2661362775 - κ. 
Ελισάβετ  Κωτίτσα  2661362774  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 29/11/2015 έως και 8/12/2015.  

.corfu.gr), γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού 
(ΣΟΧ)· δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας 
 

Κωνσταντίνος Νικολούζος 
 
 
 
 

http://www.corfu.gr/�

