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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κέρκυρα,   17/02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ      Αριθµ. Πρωτ.: 786 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
                                                                                                        
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Tις   διατάξεις   του   άρθρου 20  του Ν.2190/1994 .     

2. Τις  διατάξεις του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)  << Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης >> όπως  ισχύουν 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 και 212 παρ.1 του Ν.3584/2007 

4. Τον ΟΕΥ του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  ΦΕΚ 3254 

τ.Β/2012 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) «Ρύθμισης  για 

την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID 19 ,την ενίσχυση των μέτρων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής 

των συντάξεων, τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που τροποποίησαν τις όμοιες του άρθρου 74 του 

Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/06-11-2020) 

6. Την υπ’ρίθμ.πρωτ.91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

7. Την υπ’ αριθμ. 04-01/17-02-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ)για την κάλυψη αναγκών του COVID-19 

8. Την  υπ’αρίθμ.757/17-02-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Συνδέσμου περί εγγραφής στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2021 των επαρκών 

πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού. 

9. Την υπ’ αριθμ.14/04-01-2021 (ΑΔΑ: 9Υ5Μ46Μ2Τ2-ΑΞ3) και 454/29-01-2021(ΑΔΑ 

:ΩΓΔΞ46Μ2Τ2-Α4Ο)αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021. 

. 

Ανακοινώνει 
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      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

τεσσάρων (04) ατόμων για την για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19 ως 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 

Σύνδεσµος Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόµων 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 

05/07/2021 
 

2 

102 

Σύνδεσµος Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ  
ΝΟΤΙΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

∆Ε Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 

05/07/2021 
 

1 

103 

Σύνδεσµος Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Κέρκυρας 
 

 

∆ήµος 
Κεντρικής 
Κέρκυρας & 
∆ιαποντίων 
Νήσων 

∆.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 

05/07/2021 
 

1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

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. 

102 

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 Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή 
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές 
Παθήσεις  ∆ευτεροβάθµιας ή  Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή  ή βεβαίωση ότι πληροί  
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Βοηθού 
νοσηλευτή.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

103 

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. 

 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

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

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι α)Έλληνες πολίτες ,β)πολίτες των άλλων κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ.1 
του Ν.2431/1996 και γ)Βορειοηπειρώτες ,Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς 
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 
Ίµβρο και Τένεδο, και οµογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά 
το γένος και τη συνείδηση ,αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους(ν.δ.3832/1958 ως 
ισχύει)  

• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, 

•  Να µην ανήκουν στις οµάδες του αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη 
COVID-19 σύµφωνα µε την ∆Ι∆Α∆/Φ.64/315/οικ.8030(ΦΕΚ 928/τ.Β’/18-03-
2020)εγκύκλιο ,καθώς και να µην ανήκουν στις οµάδες που δικαιούνται άδεια 
ειδικού σκοπού, σύµφωνα µε την  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.787 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 16-17 του κώδικα ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών υπαλλήλων(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)µε την 
επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα 
προσόντα που απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες. Εάν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη Αναγνώρισης από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή 
το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου µε τους αντίστοιχους ηµεδαπούς 
τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο ,απαιτείται βεβαίωση από το 
Εκπαιδευτικό ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφραση της. 

 

     Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής 

και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

Συνδέσμου okppdk.gr και στη διαδρομή –ενημέρωση-προσλήψειςς 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους – Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν ,αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου okppdk@gmail.com   

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται  από την επόμενη της ανάρτησης 

της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου  18 Φεβρουαρίου 2021 

έως 22/02/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα 

τηλέφωνα 26610 81873 / 26610 22989  (εσωτ. 5)κκ. Φιλάρετου Μαρία  

 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Αφού γίνει η επεξεργασία των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά 

ειδικότητα ,σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους  πίνακες κατάταξης των υποψηφίων 

στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου okppdk.gr. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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