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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

για τη ςφναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3582/2010 όπωσ ιςχφουν ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου. 
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τισ οποίεσ: «Ειδικά 
επιτρζπεται η πρόςληψη προςωπικοφ οποιαςδήποτε ειδικότητασ με ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου 
χρόνου από τουσ Ο.Τ.Α. για την αντιμετϊπιςη κατεπειγουςϊν εποχικϊν ή πρόςκαιρων αναγκϊν, με 
ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τησ οποίασ η διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μήνεσ μζςα 
ςε ςυνολικό διάςτημα δϊδεκα (12) μηνϊν… Ο υπολογιςμόσ του δωδεκάμηνου γίνεται ςφμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Αϋ 180). Παράταςη ή ςφναψη νζασ ςφμβαςησ μζςα ςτο 
ανωτζρω δωδεκάμηνο διάςτημα ή μετατροπή τησ ςφμβαςησ ςε αορίςτου χρόνου είναι αυτοδικαίωσ 
άκυρεσ… Η πρόςληψη του προςωπικοφ των ανωτζρω παραγράφων δεν υπάγεται ςτη διαδικαςία 
ζγκριςησ τησ ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπωσ ιςχφει.». 
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδ ιε του Ν. 3812/2009 όπωσ ιςχφουν ςφμφωνα με τισ οποίεσ 
εξακολουκοφν να εξαιροφνται από τισ διατάξεισ του Ν. 2190/94 οι ςυμβάςεισ δίμθνθσ διάρκειασ για 
κατεπείγουςεσ ανάγκεσ. 
4. Τισ διατάξεισ τθσ με αρ. 64/14-3-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου που αφορά ςτα 
κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορονοϊοφ COVID-
19 και ειδικότερα τθν παρ. 2 του άρκρου εικοςτοφ τζταρτου: Εφόςον εξακολουθεί να υφίςταται 
άμεςοσ κίνδυνοσ εμφάνιςησ και διαςποράσ κορoνοϊοφ COVID-19, η ζλλειψη του οποίου βεβαιϊνεται 
με απόφαςη του Υπουργοφ Υγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ ζξι (6) μήνεσ από την ζναρξη ιςχφοσ τησ παροφςασ, οι ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 
που ςυνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμοφ 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 ζχουν διάρκεια ζωσ τζςςερισ (4) μήνεσ. Η 
κατά το προηγοφμενο εδάφιο ςφναψη των ςυμβάςεων γίνεται με απόφαςητησ οικείασ Οικονομικήσ 
Επιτροπήσ. Εάν δεν υπάρχει ςτον προχπολογιςμό πίςτωςη ή η υπάρχουςα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαςη γίνεται δεςμευτική ειςήγηςη για την αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό ςυμβοφλιο, ςτην πρϊτη μετά από 
την ανάθεςη ςυνεδρίαςή του. 
5. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου τριακοςτοφ ζβδομου τθσ από 20/3/2020 Πράξθ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), ςφμφωνα με τισ οποίεσ προβλζπεται ότι οι ςυμβάςεισ 
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εργαςίασ οριςμζνου χρόνου που ςυνάπτουν οι ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ παρ. 2 του άρκρου εικοςτοφ τετάρτου τθσ από 14.3.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται ςτουσ 
περιοριςμοφσ των δϊδεκα (12) μθνϊν που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 206 
του ν. 3584/2007 και τθσ περ. ιε’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.3812/2009 κακϊσ και ςτον 
περιοριςμό των τριϊν (3) μθνϊν που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 του π.δ. 
164/2004. 
6. Τθν με αρ. 85/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΨΓΩΕΥ-Ν7Η) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που αφορά ςτθν 
πρόςλθψθ δζκα οκτϊ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν 
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν για το χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 
 
                                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 
Τθν άμεςθ πρόςλθψθ δζκα οκτϊ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτιτων με ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ 
Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου διάρκειασ δφο (2) μθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν 
ι πρόςκαιρων αναγκϊν κατά τθ διάρκεια λιψθσ μζτρων αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ 
του κορωνοϊοφ – COVID 19, ωσ εξισ: 
 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ  

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ Ψυχολόγων 1 α) Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ 
Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με ειδίκευςθ 
ςτθν Ψυχολογία ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ, και β)  Άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ Ψυχολόγου ι Βεβαίωςθ ότι 
πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ψυχολόγου. 

 
Δφο (2) 
μινεσ 

 

2 ΣΕ Νοςηλευτϊν 1 α) Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Νοςθλευτικισ 
ΤΕΙ  ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα 
ΤΕΙ ι Προγραμμάτων  Σπουδϊν Επιλογισ (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 
ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, β) Άδεια 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτοφ- 
Νοςθλεφτριασ  ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ Νοςθλευτοφ- Νοςθλεφτριασ  και 
γ) Ταυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ 
Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ),θ οποία να 
είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ Ανανζωςθσ Εγγραφισ  
ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ) του 
τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν 
Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (ΕΝΕ), για όςουσ 

 
Δφο (2) 
μινεσ 
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εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε 
ιςχφ μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου 
ζτουσ από τθν ζκδοςι τθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

3 Δε Διοικητικοφ  2 α) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ, 
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και                            
β) γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: (i) 
επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικϊν 
φφλλων και (iii) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

Δφο (2) 
μινεσ 

4 ΔΕ Οδηγϊν 2 1.Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ θ 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ 
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 
2.Άδεια οδιγθςθσ  Β’ κατθγορίασ 
Σε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ 
πλιρωςθ των κζςεων από υποψθφίουσ τθσ 
παραπάνω παραγράφου επιτρζπεται θ 
πρόςλθψθ με απολυτιριο τίτλο ςπουδϊν 
υποχρεωτικισ εκπ/ςθσ(απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψιφιουσ που ζχουν 
αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του Ν.Δ 
580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων 
Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.2817/2000 τθσ 
θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον 
ενόσ (1) ετϊν μετά τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου 

 
 

Δφο (2) 
μινεσ και 
με 
δυνατότθτα 
ιςόχρονθσ 
παράταςθσ 
εφόςον 
διαρκεί θ 
ζκτακτθ 
ανάγκθ 

5 ΤΕ Εργατϊν 
Καθαριότητασ 

12 Δεν απαιτοφνται ειδικά προςόντα πρόςλθψθσ 
(παρ. 2 άρκρο 5 του Ν.2527/1997) 

Δφο (2) 
μινεσ και 
με 
δυνατότθτα 
ιςόχρονθσ 
παράταςθσ 
εφόςον 
διαρκεί θ 
ζκτακτθ 
ανάγκθ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
1. Οι υποψιφιοι να ζχουν θλικία από 18 ετϊν ζωσ 65 ετϊν 
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν. 
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3.Να μθν ζχουν χρόνια ι υποκείμενα νοςιματα, να μθν ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ ευάλωτεσ ςτον 
ιό του κορονοϊοφ COVID-19. 
Β. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςθ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά: 
1. Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 
2. Τίτλο ςπουδϊν (εφόςον απαιτείται) 
3. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ 
για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ψυχολόγου. 
4. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτοφ- Νοςθλεφτριασ  ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Νοςθλευτοφ- Νοςθλεφτριασ κακϊσ και 
Ταυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ). 
4. Άδεια οδιγθςθσ (εφόςον απαιτείται) 
5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ αυτι επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ, ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ςυμπλθρϊνουν τθν αίτθςθ και να τθν υποβάλλουν μετά των 
ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν, ζωσ ςτισ 06-04-2020 από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςθσ 
ςτον χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου μασ), 
ωσ ακολοφκωσ: 
1. Μζςω φαξ ςτο 2467024711 ι 
2. Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο dkast2@otenet.gr ι 
3. Στο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου μασ (Σκαπζρδειο Δθμοτικό Μζγαρο ΤΚ 52100) μετά από 
τθλεφωνικι επικοινωνία με το Τμιμα Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ςτα τθλζφωνα 2467351152 & 
2467351140 για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, προκειμζνου να οριςτεί ραντεβοφ για τθν παραλαβι. 
 
  Επιςημαίνεται ότι για το ωσ άνω προςωπικό δεν προβλζπεται η άδεια ειδικοφ ςκοποφ του 
άρθρου 5 τησ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά ςε υπαλλήλουσ που ζχουν τζκνα που 
φοιτοφν ςε βρεφονηπιακοφσ και παιδικοφσ ςταθμοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ, των οποίων η 
λειτουργία αναςτζλλεται προςωρινά, βάςει υπουργικϊν αποφάςεων. 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΡΕΝΣΙΔΗ 
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