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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 όπως ισχύουν σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες: «Ειδικά 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα 

σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών… Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο 

ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες… Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ ιε του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες 

εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για 

κατεπείγουσες ανάγκες. 

4. Τις διατάξεις της με αρ. 64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID- 

19 και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου: Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορoνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 

του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 

απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 

εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από 

την ανάθεση συνεδρίασή του. 
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5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι οι συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται στους 

περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 

του ν. 3584/2007 και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 καθώς και στον 

περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 

164/2004. 

6. Την με αρ. 153/2020 (ΑΔΑ: 60ΛΝΩΕΥ-ΛΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην 

πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

Την άμεση πρόσληψη πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής: 
 

 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ Ψυχολόγων 1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,      και      β) Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

 

Δύο (2) 

μήνες 
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2 ΠΕ Νοσηλευτών 1 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης 

επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή 

Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – 

Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης 

Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι 

σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην 

Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος 

έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση 

Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται 

για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή 

της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 

του ν.3252/2004. 

 

Δύο (2) 

μήνες 

3 ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

3 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης 

(παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997) 

Δύο (2) 

μήνες 

 

 

 

    Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες 

στον ιό του κορονοϊού COVID-19. 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

2. Τίτλο σπουδών (εφόσον απαιτείται) 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας καθώς και 

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των 

συνημμένων δικαιολογητικών, έως και τις 30-06-2020 από την επομένη της ανάρτησης της 

παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μας), ως ακολούθως: 

1. Μέσω φαξ στο 2467024711 ή 

2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dkast1@otenet.gr ή protokolo@kastoria.gov.gr 
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3. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τμήμα 

Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

 

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του 

άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που 

φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η 

λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ 
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