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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του 

Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 
09/01/2022 

 & ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ανακοίνωσης με Α.Π. 1844/02-02-2022 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του 
Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 

09/01/2022. 
 
 

O ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).  
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (Α' 143) ορίζεται ότι: «1. Η πρόσληψη 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του 
Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, 
επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και 
πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων 
αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η 
πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ28/Α') «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/΄15-01-2021),  με θέμα 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις»,    
ορίζονται τα εξής: «1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου 
Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
επιτρέπεται µόνον: α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και 
πυρκαγιές, β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή 
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αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων 
γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας. 2. Η διάρκεια της 
απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την 
κήρυξη κατάστασης ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης 
ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα 
λοιπά, για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.[…]». 
5.Με την 197/11-01-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
(Α.Δ.Α.:627Ξ46ΝΠΙΘ-6Μ5) ο Δήμος Φλώρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας συνεπεία του ισχυρού σεισμού της 09/01/2022.  
6.Το γεγονός ότι στο Δήμο Φλώρινας το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών αυτού 
που προέκυψαν από το σεισμό στις 09/01/2022.  
7.Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού.  
8.Την υπ΄αριθμ. 25/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας με θέμα την 
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών στο Δήμο Φλώρινας λόγω 
σεισμού.     
10.Τις υφιστάμενες στην παρούσα χρονική περίοδο, απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες  
που προήλθαν από τον σεισμό στις 09/01/2022. 
11.Την ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας με αριθμ. πρωτ.1844/02-02-2022. 
12. Με την παρούσα ανακοίνωση ανακαλούμε την με αριθμ. πρωτ. 1844/02-02-2022 ανακοίνωση 
και προκηρύσσουμε εκ νέου ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Φλώρινας σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 09/01/2022. 

ανακοινώνει 
  Την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη απρόβλεπτων και 
κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού ως εξής: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1. ΠΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, και α)Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης του τίτλου σπουδών, και β) 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

1 Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της 
σύμβασης 
και έως 
08/09/2022 

 

2. ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 
με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής 
TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

2 Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της σύμβασης 
και έως 
08/09/2022 
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Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. και β)γνώση Χειρισμού Η/Υ 
στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

3. ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής 
ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή 
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή 
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 
και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής 
Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και 
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και 
Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με 
κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. και β) 
γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
 

1 Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της σύμβασης 
και έως 
08/09/2022 

4. ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 

1 Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της σύμβασης 
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πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, και β) γνώση 
Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

και έως 
08/09/2022 

5. ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

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.   

5 Από την 
ημέρα 
υπογραφής 
της σύμβασης 
και έως 
08/09/2022 

     

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα διορισμού 
κατάτο άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), 
(δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς (κατά 
περίπτωση) τα εξής δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3.Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(Α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης του τίτλου σπουδών (Για την θέση ΠΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 
5. Βεβαίωση ανεργίας. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ιδίου ή πατρικής μερίδας σε περίπτωση πολυτεκνίας. 
7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε συναφή αντικείμενο. 
8. Βεβαιώσεις ΚΕΠΑ για απόδειξη αναπηρίας. 
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
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3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

4.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

5.  ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  

6.  ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  

7.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ [σε συναφή αντικείμενο]  
8.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% 
9.         ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ 
10.  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στα email  
employee@cityoflorina.gr , employee1@cityoflorina.gr την αίτηση στην οποία υπάρχει και  
υπεύθυνη δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και 
τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία (5) πέντε 
ημερολογιακών ημέρων (από την επομένη της ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
ιστότοπο του Δήμου Φλώρινας), ήτοι από την Πέμπτη  10/02/2022 έως και την Δευτέρα 
14/02/2022. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με 
αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού  (τηλ. Επικοινωνίας 2385351029-2385351024-2385351027). 
Οι  υποψήφιοι  που  έχουν  ήδη  υποβάλει  αίτηση  στο πλαίσιο της προηγούμενης ανακοίνωσης με 
αριθμ. πρωτ.1844/02-02-2022, θα  ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όσοι 
δεν έχουν δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ενημερωθούν  τηλεφωνικά 
προκειμένου  να υποβάλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής με όλα τα δικαιολογητικά. 

 Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο 
αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του 
υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για 
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες 
διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των 
υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της 
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο  (www.cityoflorina.gr) του Δήμου Φλώρινας 
& στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου. 
                                                                                      Ο Δήμαρχος Φλώρινας 
 
        
          Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης 

mailto:employee@cityoflorina.gr
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