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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κέρκυρα, 17-10-2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ      Αριθµ. Πρωτ.: 4364 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
 

 
 
                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2019 
 

για την πρόσληψη προσωπικού µε  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση της ∆ράσης 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  

«Περίοδος 2019-2020» 
 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
Το Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
 

                                        
                                                    Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

συνολικά δέκα (10) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2019-2020, στο Ν.Π.∆.∆. 

«Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας», που εδρεύει 

στο ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων Ν. Κέρκυρας και 

συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, 

αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 
δοµής «∆ηµοτικός 

Βρεφονηπιακός Σταθµός 

∆ήµος Νότιας 
Κέρκυρας 

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**ΤΕ  
Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 

1 

ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΕΔ-ΥΘΚ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

Αγ. Ματθαίου»)  
  
 

προγράµµατος. 

102 

 
Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

δοµής «Παιδικός Σταθµός 
Κασσωπαίων») 

 

∆ήµος Βόρειας 
Κέρκυρας  

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**ΤΕ  
Βρεφονηπιοκόµων  

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

103 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 
δοµής «Β΄ Παιδικός 
Σταθµός Φαιάκων-

Σγουράδες») 
 

∆ήµος 
Κεντρικής 

Κέρκυρας και 
∆ιαποντίων 
Νήσων 

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**ΤΕ  
Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

104 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 
δοµής «Α΄ Βρεφικός 
Σταθµός Λευκίµµης») 

 

∆ήµος Νότιας 
Κέρκυρας  

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**ΤΕ  
Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

105 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

δοµής «Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Αχιλλείων») 

 

∆ήµος 
Κεντρικής 

Κέρκυρας και 
∆ιαποντίων 
Νήσων 

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**ΤΕ  
Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

106 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

∆ήµος 
Κεντρικής 

Κέρκυρας και 
∆ιαποντίων 
Νήσων 

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**∆Ε 
 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 

1 

ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΕΔ-ΥΘΚ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

δοµής «Α΄ Παιδικός 
Σταθµός Φαιάκων-Κάτω 

Κορακιάνα») 
 

περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράµµατος. 

107 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

δοµής «Παιδικός Σταθµός 
Παρελείων-Μάρµαρο») 

 

∆ήµος 
Κεντρικής 

Κέρκυρας και 
∆ιαποντίων 
Νήσων 

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**∆Ε 
 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

108 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

δοµής «Παιδικός Σταθµός 
Θιναλίων-Σφακερά») 

 

∆ήµος Βόρειας 
Κέρκυρας  

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**∆Ε 
 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

109 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 

δοµής «Παιδικός Σταθµός 
Κασσωπαίων») 

 

∆ήµος Βόρειας 
Κέρκυρας  

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**∆Ε 
 Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόµων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

110 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας» 
 

(Για τη στελέχωση της 
ενταγµένης στη ∆ράση 
δοµής «Α΄ Βρεφικός 
Σταθµός Λευκίµµης») 

 

∆ήµος Νότιας 
Κέρκυρας  

 
(Ν. Κέρκυρας) 

**∆Ε 
Μαγείρων 

*Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως 
 31-08-2020,  
µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης  σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος. 

1 

 
 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύµβασης συναρτάται µε την προϋπόθεση 
ότι ο φορέας/δοµή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» 
(voucher), σύµφωνα µε τους εν γένει κανόνες του θεσµικού πλαισίου που τον/την 
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2019-2020» σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
57382/30-5-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2119/τ.Β΄/6-6-2019). 
 

ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΕΔ-ΥΘΚ
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**Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα 
πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 
3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101,102,103,104,105 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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. 

106,107,108,109 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-
Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Βοηθών 
βρεφοκόµων παιδοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και 
Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκοµίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

110 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 
Αρχιµάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος  του β.δ 151/1971 
(ΦΕΚ 52 Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

ΑΔΑ: 6ΦΤΗΟΚΕΔ-ΥΘΚ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών.   
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.  
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν από 
τα βαθµολογούµενα κριτήρια, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων της νήσου Κέρκυρας 
(άρθρο ένατο παρ. 28 του ν. 4057/2012). 
 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) 
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (∆Ε) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
 

 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε 
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 

 

101, 102, 
103,104,105,106,107,108,109,110 

 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού 
τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής.  
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Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας 
του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 
 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος, εκτός από την Υπεύθυνη 
∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήµατος αυτού.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για 
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.  

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
«Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε 
σήµανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του 
Κεφαλαίου ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να 
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΣΟΧ µε σήµανση έκδοσης 12-02-2019).  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο εν λόγω «Παράρτηµα Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-02-2019».  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ασεπ 
ΣΟΧ.6 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: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και 
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Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας», 3ο χλµ Εθνικής Κέρκυρας-Λευκίµµης-Θέση ΝΤΑΒΙΟΥ, 
Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, υπόψη κας Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας: 2661081873, 
2661022989). 

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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

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 κατάστηµα της υπηρεσίας µας, 
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των 
∆ήµων: Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων και Νότιας 
Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη), τότε η 
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες ���� Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) 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: Πολίτες ���� Έντυπα – 
∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν 
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που 
συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των ∆ήµων 
της νήσου Κέρκυρας (άρθρο ένατο παρ. 28 του ν. 4057/2012). 
 
 
 

Τα κωλύµατα της οκτάµηνης απασχόλησης και του Π.∆. 164/2004  ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραµµάτων ή Έργων της παρ. 3 του 
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση 
έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασµό µε 
επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης 
των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία 
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επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, 
µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της 
ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης 
δηλαδή: Κεντρική σελίδα ���� Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών 
φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

                                                                                    

                                                                                             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

       ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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