
1 

 

 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

     

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ                                                      Κέξθπξα  28/2/2023 

 ΦΙΛΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ                                                   Αξ. Πξση.  105  

            ΚΔΡΚΤΡΑ                                         

2
παξ. 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 5   

Πιεξνθνξίεο : Δηξήλε Καξαδεκήηξε 

Σει:2661047565 

Δ-mail:ameaker@otenet.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ 

ΟΠ 5002292 «ΚΓΗΦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΧΝ ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ ΚΑΙ ΦΙΛΧΝ ΑΜΔΑ ΚΔΡΚΤ-

ΡΑ» 

 Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σελ ππ’ αξηζκ. 2230/03.02.2017 Απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «ΚΓΖΦ πιιόγνπ Γν-

λέσλ, Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο» κε Κσδηθό ΟΠ 5002292 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Ηόληα Νεζηά 2014-2020» 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ.572/19.03.2020 Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ κε ζέκα  «1ε 

Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «ΚΓΖΦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ Α-

ΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ» κε Κσδηθό ΟΠ 5002292 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξό-

γξακκα «Ηόληα Νεζηά 2014-2020». 

3. Σελ ππ. αξηζκ. πξση.  437/16.10.2020 1
ε
 Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα  

(Α.Τ.Η.Μ.) ηνπ ππνέξγνπ κε α/α 1 θαη ηίηιν «ΚΓΖΦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΔΡΚΤΑ» ηεο νκώλπκεο πξάμεο.  

4. Σελ ππ. αξηζκ. πξση.  120/28-3-2022 2
ε
 Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα  

(Α.Τ.Η.Μ.) ηνπ ππνέξγνπ κε α/α 2 θαη ηίηιν «ΚΓΖΦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΔΡΚΤΑ» ηεο νκώλπκεο πξάμεο.  

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 12ε απόθαζε ηεο από 22.02.2023 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο.  

 

Ο ύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη κε 

ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΚΓΖΦ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΖ-

ΓΔΜΟΝΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ ΑΜΔΑ ΚΔΡΚΤΡΑ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 

2014-2020», (1) άηνκν θαη θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαθάησ ζέζε 

εξγαζίαο.  

Π.Δ. Παιδαγυγικών  

Αθνξά ζε κία (1) πιήξνπο απαζρόιεζεο  

ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
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Α/Α Κπιηήπια Καηάηαξηρ Πανεπιζηημιακήρ – 

Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ* 

Μονάδερ καηά καηηγοπία 

1 

 

 

Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Παηδαγσγηθώλ ή θάην-

ρνο ηζόηηκνπ ηίηινπ ζρνιήο ηεο αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο αλαγλσξηζκέλν από 

ην ΓΟΑΣΑΠ.
1
 

Βαζκόο Πηπρίνπ Υ 110 

 

 

  

 

2 Μεηαπηπρηαθό – Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην 

αληηθείκελν ηεο  Δηδηθήο Αγσγήο  

Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 

ζέζεο – 400 

Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν -

200  

Μεηαπηπρηαθό εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο - 200 

Μεηαπηπρηαθό ζε ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν – 

150 

3 Πηπρίν αξκνλίαο 150 (Από αλαγλσξηζκέλν σδείν ή απόθνηηνο ηκήκαηνο 

Μνπζηθώλ πνπδώλ) 

4 Πηπρίν εηθαζηηθώλ  150 (Απόθνηηνο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ή ηνπ Σκήκα-

ηνο Σερλώλ Ήρνπ θαη Δηθόλαο)
2
 

5 Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο  Άξηζηε γλώζε 70 

Πνιύ θαιή γλώζε 50 

Καιή γλώζε 30 

6 Δπαγγεικαηηθή πξνϋπεξεζία  Δκπεηξία έσο θαη 36 κήλεο, 7 αλά κήλα 

7 πλαθήο επαγγεικαηηθή πξνϋπεξεζία ζε 

δνκέο (ΑκεΑ) 

Δκπεηξία έσο θαη 36 κήλεο, 17 αλά κήλα 

8 Γλώζε Ζ/Τ: Τπνινγηζηηθά Φύιια, επεμεξ-

γαζία θεηκέλνπ, θπιινκεηξεηήο ηζηνύ, ειε-

θηξνληθό ηαρπδξνκείν 

Πηζηνπνηεηηθό  πιεξνθνξηθήο, 30 κόξηα 

9 Αηηώλ κε αλαπεξία από 50% θαη άλσ, ή 

ζπγγελήο αηόκνπ ΑκεΑ κε πνζνζηό αλαπε-

ξίαο 67% θαη άλσ 

Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ αλαπεξίαο, 30 κόξηα 

10 πλέληεπμε Από ηξηκειή επηηξνπή, 880 κόξηα  

 

Η ζύμβαζη ηηρ ανυηέπυ θέζηρ επγαζίαρ θα είναι διάπκειαρ μέσπι 30 επηεμβπίος 2023 και με δς-

ναηόηηηα ανανέυζηρ επέκηαζηρ έυρ ηο ηέλορ ςλοποίηζηρ ηηρ ππάξηρ ζε πεπίπηυζη παπάηαζηρ 

αςηήρ.  

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην  ή ηδησηηθό ηνκέα ή 

άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα. 

Δηδηθόηεξα απόδεημε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο, ζα απνηεινύλ ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαηά πεξίπησζε κπν-

ξεί λα είλαη βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο θαη ηα έλζεκα ηνπ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα. 

 

                                                 
1
 Ο βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (βάζε 5, άξηζηα 10) ππνινγίδεηαη κε δύν δεθα-

δηθά ςεθία. 

2 Πξναπαηηνύκελν γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη ε θαηνρή πηπρίνπ Π.Δ. Παηδαγσγηθώλ. Ζ θαηνρή ηίηινπ Σκή-

καηνο Μνπζηθώλ πνπδώλ ή Σκήκαηνο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ή ηνπ Σκήκαηνο Σερλώλ Ήρνπ θαη Δηθόλαο είλαη 

πξναηξεηηθά πξνζόληα θαη κνξηνδνηνύληαη επηπξόζζεηα.  
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ΓΝΧΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ  

Ζ γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ.146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηά-

μεσλ ηνπ Π.Γ.50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο απ-

ηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΣΤΠΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ηνπο θαη ηεο εκπεη-

ξίαο ηνπο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηη-

θά: 

 

1. Αίηεζε (ηππνπνηεκέλν έληππν ζπλεκκέλν ηεο πξόζθιεζεο) 

2. Βηνγξαθηθό εκείσκα 

3. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 

4. Αληίγξαθν Σίηινπ πνπδώλ 

5. Βεβαηώζεηο Πξνϋπεξεζίαο (εθόζνλ δειώλεηαη πξνϋπεξεζία)   

6. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο 

7. Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ρξήζεο Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή 

8. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ αλαπεξίαο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 50% θαη άλσ, ζε πεξίπησζε ύπαξ-

μεο αλαπεξίαο ηνπ ππνςεθίνπ 

9. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ αλαπεξίαο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζε πεξίπησζε ύπαξ-

μεο αδειθνύ, γνλέα ή ηέθλνπ αηόκνπ κε αλαπεξία θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηά-

ζηαζεο πνπ λα απνδεηθλύεη ηε ζρέζε κε  αδειθό, γνλέα ή ηέθλν αηόκνπ κε αλαπεξία. 

10. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (ηππνπνηεκέλν έ-

ληππν ζπλεκκέλν ηεο πξόζθιεζεο) 

11. πζηαηηθέο επηζηνιέο από πξνεγνύκελε εξγαζία (πξναηξεηηθά) 

 

Σα ανυηέπυ δικαιολογηηικά θα καηαηεθούν ζε εςκπινή θυηοανηίγπαθα ηυν ππυηοηύπυν εγγπά-

θυν ή ηυν ακπιβών ανηιγπάθυν ηοςρ (ν.4250/2014) 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη Αηηήζεηο (κε ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ) ζα ππνβάιινληαη απην-

πξνζώπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή από 28/2/2023 έσο θαη 10/3/2023 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξα-

ιαβήο από ηελ ππεξεζία), από ηηο 09:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 κ.κ. ζηελ γξακκαηεία ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίαο Κέξθπξαο, 2ε  παξ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 5, η.θ. 49100 

Κέξθπξα. (πίζσ από ην ΗΚΑ).  

 

Με ηελ έλδεημε: 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ 

ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΚΧΓ.ΟΠ 5002292 ΓΙΑ ΣΗ 

ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: (Π.Δ.) ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ – Π.Δ. Παιδαγυγικών    
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα απαηηνύκελα έληππα (Αίηεζε, Τπεύζπλε Γήισζε θιπ) 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο  «ΜΔ-

ΛΗΑ»  http://melissa-amea-corfu.gr/ ή ζηε γξακκαηεία ηνπ πιιόγνπ ζην ηει. 26610 47565.  

 

εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα πξόζθιεζε δελ ζπλεπάγεηαη γηα ην ύιινγν Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο θακία απνιύησο δέζκεπζε γηα ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο κε ηνπο π-

πνβάιινληεο ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Ζ ηπρόλ επηινγή αληηζπκβαιιόκελνπ έρεη ην ραξαθηήξα απνδνρήο 

πξόηαζεο.  

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

Αθνύ γίλεη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ Τπνςεθίσλ 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδη-

θαζίαο επηινγήο, ζα αλαξηεζεί Πίλαθαο Καηάηαμεο ζηελ έδξα ηνπ Κ.Γ.Ζ.Φ. Μέιηζζα θαη ζηελ ηζηνζε-

ιίδα http://melissa-amea-corfu.gr/ κε ηνλ Αξηζκ. Πξση. ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ  

 

Σπρόλ ελζηάζεηο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξόζθιεζεο δύλαηαη λα ππνβιεζνύλ, ζηα γξαθεία ηνπ 

πιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ Κέξθπξαο, απηνπξνζώπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζή ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Οη Δλζηάζεηο εμεηάδνληαη 

από ηξηκειή Δπηηξνπή ηνπ πιιόγνπ. Γίλεηαη ξεηή κλεία ζην παξόλ όηη όιεο νη αηηήζεηο, ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηώκαηα θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο, ζα δηαηεξεζνύλ ζην αξρείν ηνπ 

πιιόγνπ θαη ζα αληηκεησπηζηνύλ κε πιήξε εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο 

Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ηεο Έλσζεο ζπκκνξθνύκελε κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέ-

λσλ EU2016/679. 

      

Γηα ηνλ ύιινγν Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ Κέξθπξαο 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                                                          Ζ Γξακκαηέαο 

         * 

ππξίδσλ Ενπκπνπιίδεο                                                         Μαξία Κνληνύ 

 

        *Οη ππνγξαθέο έρνπλ ηεζεί ζην πξσηόηππν έγγξαθν , ην νπνίν ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. 

http://melissa-amea-corfu.gr/
http://melissa-amea-corfu.gr/

