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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 2
του Ν. 4325/2015 και συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ.
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν.4350/15
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).
3) Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555/2019 µε το οποίο καταργείται η παρ. 10
περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας
του άρθρου 225 όπου περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠ∆∆ των δήµων και περιφερειών.
4)Τις διατάξεις του Ν. 4623/ΦΕΚ134/Α΄/9-8-2019.
5)Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καστοριάς
8)Τις διατάξεις του άρθρου 46 της από 30/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ75 (Τεύχος Α΄)
9)Την υπ’ αριθ. 75/2020 (Α∆Α : 911ΒΩΕΥ-ΧΥΞ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Καστοριάς.
10)Την αριθµ.πρωτ.13621/22-05-2020 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Καστοριάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
πυροπροστασίας ως εξής:
Α/Α
1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Χειριστών
Μηχ/των
Έργου
(Grader)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
α) Ισχύουσα Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
ομάδας Ζ'
τάξη Δ' ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β'
ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρείς (3)
μήνες
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3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε
και
ισχύει, και
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ΄ (C) κατηγορίας, και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
της
ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο
δημοτικού
σχολείου)
ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας χειριστή.
2

3

ΔΕ Χειριστών
Γεωργικού
Eλκυστήρα

1

ΔΕ Οδηγών

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)
Άδεια οδηγού γεωργικού µηχανήµατος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ), και
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης επαγγελµατική ή
ερασιτεχνική
και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος
τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµερδαπής ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και
το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος
της
αλλοδαπής
και
αντίστοιχη
εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση
της παραπάνω άδειας χειριστή.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος
τίτλος
σπουδών
δευτεροβάθμιας η μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
2.Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

Τρείς (3)
μήνες

Τρείς (3)
μήνες
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4

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας

11

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η
πρόσληψη με απολυτήριο τίτλο σπουδών
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που
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 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1)
ετών μετά την απόκτηση της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου
Δεν
απαιτούνται
ειδικά
προσόντα
πρόσληψης (παρ. 2 άρθρο 5 του
Ν.2527/1997)

Τρείς (3)
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.
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 σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές
ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση ή επαγγελματικές ταυτότητες
4. Άδεια οδήγησης (εφόσον απαιτείται)
5. Αίτηση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των
συνημμένων δικαιολογητικών, 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 dkast2@otenet.gr ή στο prosopiko@kastoria.gov.gr
3. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στα τηλέφωνα 2467351152 &
2467351153 για την αποφυγή συνωστισμού, προκειμένου να οριστεί ραντεβού για την παραλαβή.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/05/2020 έως και 29/05/2020.
Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
μέχρι τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια),
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πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου διάρκειας
μέχρι τριών (3) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών,
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999. Επίσης έχει κώλυμα
υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.
γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της τρίμηνης

σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι

αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

