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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Κέρκυρα   3  - 9 -  2020                                                           

Αριθ. Πρωτ.: οικ 64128/25872 

 

Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13  

Ταχ. Κώδικας: 49100 

Πληρ.: Αλεξ. Χρυσικοπούλου  

Τηλέφωνο: 26613 62158 

FAX: 2661362175 

Email: tm_prosopikou@pin.gov.gr  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

          Πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, 

εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 

Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 113, 163  και  282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999) «Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 20 εδ. α’ του Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(ΦΕΚ 54/Α), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 «Ρυθμίσεις 

για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 

4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει  

5. Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12-

2010), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 

4083/Β/23-11-2017) 

6. Το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

64/Α/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
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του κορωνοϊου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20-3-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη 

της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 

7. Το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου 

τομέα» της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) 

8. Το  με  αρ.πρωτ. 45201/17-07-2020  έγγραφο  του Υπουργείου  Εσωτερικών  Γενική 

Γραμματεία  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημοσίου  Τομέα με  θέμα :  Τετράμηνες  συμβάσεις  

για  την αντιμετώπιση  κινδύνων  που  προκύπτουν  από  την  εμφάνιση  και διασπορά του 

κορωνοιού   COVID- 19, το  οποίο  περιήλθε  στην  υπηρεσία  μας    με το αρ.πρωτ. 120990/27-

07-2020 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας  & 

Ιονίου  με  θέμα:  Τετράμηνες  συμβάσεις  για  την αντιμετώπιση  κινδύνων  που  προκύπτουν  

από  την  εμφάνιση  και διασπορά του κορωνοιού   COVID- 19. 

9. Την αριθμ.  687-32/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚΞ7ΛΕ-ΠΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού (4) ατόμων, με διάρκεια 

σύμβασης τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και 

πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

10. Την με αριθμ. πρωτ. 137222/26-8-2020 (ΑΔΑ:65ΑΚΟΡ1Φ-5ΝΡ) απόφαση έγκρισης της αριθμ.  

687-32/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚΞ7ΛΕ-ΠΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

11. Η με  α/α  217/2020 βεβαίωση  ύπαρξης  πίστωσης  του τμήματος  Προϋπολογισμού  και  

Δημοσιονομικών Αναφορών Π.Ε  Κέρκυρας. 

12. Τις με αριθμ. πρωτ. οικ 63858/25785/2-9-20 (ΑΔΑ:ΨΟΠΞ7ΛΕ-00Ψ) και 63857/25784/2-9-

2020 (ΑΔΑ: 6Ι8Ρ7ΛΕ-ΡΓΗ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

13. Την ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, για την αντιμετώπιση των 

κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

αρχομένης το αργότερο μέχρι 13-9-2020 (ΠΝΜ ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2029) και διάρκειας τεσσάρων 

(04) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που προέκυψαν λόγω της 

εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα: 

 

1. Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

2. Ένα (1) άτομο ειδικότητας  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  

3. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

 

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της 
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ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (i) 

επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 

και (iii) υπηρεσιών δικτύου 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

Β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 

επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 

και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 

2817/2000 ή άλλος ισότιμος                                                                                                                                                                                                                                                            

τίτλος της αλλοδαπής 

 

1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση) 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:   

1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της 

θέσης που τους ενδιαφέρει 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να 

προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας 

3. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) για την πιστότητα του 

περιεχομένου του 

4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα «Απαιτούμενα 

Προσόντα» 

5. Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας, καθώς και στην διαδικτυακή  πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tm_grammatias@pin.gov.gr   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

http://www.pin.gov.gr/
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Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική 

υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, 

ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με 

την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο 

και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.   

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται να  υποβάλει  μία μόνο  αίτηση και  για  θέσεις  μίας  μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). 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 πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της 

Περιφερειακής Ενότητας  Κέρκυρας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 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.  

Για  περαιτέρω  πληροφορίες ,  οι  ενδιαφερόμενοι   μπορούν  να  απευθύνονται   στο  Τμήμα 

Διοίκησης , Ποιότητας & Ανθρωπίνων  Πόρων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κέρκυρας, στα  

τηλέφωνα  26613 62158 & 26613 62154. 

 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ 

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΑΜΙ7ΛΕ-7ΛΒ


		2020-09-03T09:50:52+0300
	Athens




