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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: α) Τη με αριθμ. 16-353/05.07.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας 
για την πρόσληψη 18 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών -
κατασκηνώσεων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» οι οποίες πρόκειται να λειτουργήσουν από 12/08/2013 –
05/09/2013 β) Τη με αριθμ. 14273/6790/25.07.2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου γ) Τη με αρ. πρωτ. 63246/25.07.2013 Ανακοίνωση 
Πρόσληψης Δημάρχου Κέρκυρας, δ) Το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν υποψήφιοι για τις ειδικότητες 
του Γιατρού & του Αποθηκάριου, ε) Το γεγονός ότι επείγει η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων για τη ομαλή
λειτουργία των ανωτέρω κατασκηνώσεων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη δύο (02) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/07 όπως ισχύει, διάρκειας έως τριάντα 
(30) ημερών ως εξής:

α/α ΕΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΙΑ (01) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

2. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΜΙΑ (01) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους όπου απαιτείται και σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση 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 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κέρκυρας, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 
ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 1ος όροφος και αρμόδια για την 
παραλαβή είναι η υπάλληλος Μαρία Δημέγγελη κατά τις εξής ημέρες και ώρες: Από Δευτέρα 12/08/2013 
έως και Τρίτη 13/08/2013 από 8.30 - 15.30.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (01) εφημερίδα και να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Δήμου Κέρκυρας με πρακτικό ανάρτησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ
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