
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Τηλ.2661 22989/2661081873                                                       Κέρκυρα ,15 Μαρτίου 2012 

Fax:2661081874                                                                            Αριθµ. Πρωτ. 875 

E-mail:okppdk@gmail.com                                                            
                                                                              
 
 

  

  

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ  

του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τις παρ. 2 εδαφ. κ’  του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α) 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού & ρύθµιση θεµάτων 

διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/09 (Φ.Ε.Κ. 234Α / 28-

12-09) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα & άλλες 

διατάξεις». 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2594-14/3/2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου . 

3. Την µε αριθµ. 2-22/28-2-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του  

Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας. 

4. Τις κατεπείγουσες ανάγκες του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 

∆ήµου Κέρκυρας. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριµένα  δεκαπέντε (15) ατόµων    µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ( 02 ) δύο µηνών για την 

αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τους Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισµού 

Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας ειδικότητας: 

1. Τρεις (3) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκοµίας  

2. Επτά (7) ∆.Ε. Βοηθοί Βρεφονηπιοκοµίας 

3. Τρεις (3) ∆.Ε. Μαγείρων 

4. ∆ύο (2) Υ.Ε. Υπαλλήλων Καθαριότητας 

 

Μετά την παρέλευση του διµήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας. 
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Σύµφωνα µε επισήµανση του Γεν. Γραµµατέα  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση 2594-14/3/2012 οι 

συµβάσεις αυτές δύναται να λήξουν και πριν την παρέλευση του διµήνου, εφόσον εν τω 

µεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού µε τις διατάξεις των 

άρθρων 9 και 10 του ν. 3812/2009, καθώς δεν είναι δυνατόν για την κάλυψη των αναγκών της 

ίδιας θέσης να απασχολούνται δύο συµβασιούχοι. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, 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 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους 

Καλούµε όσους επιθυµούν, να υποβάλλουν την αίτηση τους, εντός τριών (03) ηµερών από 

την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης  µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας  

2. Κάρτα ανεργίας 

3. Τίτλος σπουδών  

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υπαλληλικού Κώδικα  

 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε δυο τοπικές εφηµερίδες, και να αναρτηθεί στο χώρο των 

ανακοινώσεων του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας. 

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγµατοποιείται στην Γραµµατεία του Οργανισµού Κοινωνικής 

Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας, καθηµερινά από 09:00 έως 15:00, στην 

διεύθυνση Καλοχαιρέτου 3 (πίσω από το Λιστόν ),  υπεύθυνη υπάλληλος  κα Πηλού Γεωργία 

τηλ. 26610 – 22989 και 26610 - 81873. Έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις 

διατίθενται στην Γραµµατεία του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Κέρκυρας. 

 

 Η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
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