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                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

«Για την πρόσληψη προσωπικού  δίμηνης απασχόλησης για εκκαθάριση δηλώσεων 
τετραγωνικών μέτρων». 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Tο άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 
Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.  

3. Tην περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του N. 3812/09 . 

4. Την παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

5. Tο άρθρο 69 του Ν. 4722/2020 Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων 
διόρθωσης τετραγωνικών 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127)αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 
204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 
παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που 
υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσμία 
παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 
102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
222 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.9.2020.» 

Άµφισσα 15/10/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 21184/2020
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2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθενται εδάφια 
ως εξής: «Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες 
των δήμων έως τις 30.11.2020. 
Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία της 
πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 
εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).» το οποίο αναφέρει: 
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού 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, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α’ 143). Θέματα που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών.  
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 
κορωνοϊού 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 και Κοινοτικών 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. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν 
υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
3812/2009 (Α' 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που 
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).  

6. Την αριθμ. Πρωτ.: 18011/03.09.2019 (ΑΔΑ: Ω09ΖΩ9Θ-ΝΡΖ)Απόφαση του Δημάρχου 
Δελφών για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

7. Την αριθμ. 296/29.09.2020 (ΑΔΑ:6ΓΚΛΩ9Θ-ΘΝ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Δελφών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού  δίμηνης απασχόλησης για 
εκκαθάριση δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων. 

8. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 20866/12.10.2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
έκτακτου προσωπικού. 

   
                                                                      Ανακοινώνει 

 
        Την άμεση πρόσληψη τριών (03) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών  
κατηγορίας ΤΕ για την αντιμετώπιση των έκτακτων  και κατεπειγουσών εποχιακών 
αυξημένων αναγκών την  εκκαθάρισης των δηλώσεων τετραγωνικών που έχουν υποβληθεί.  
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1             ΤΕ 3 2 ΜΗΝΕΣ 

 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Πτυχίο οποιουδήποτε Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύματος  
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δελφών ηλεκτρονικά ή με FAX τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας, συνημμένη της ανακοίνωσης). 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων.  
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.  
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού όπως αναφέρονται  στο 

πρώτο μέρος του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας, συνημμένη της 
ανακοίνωσης). 
  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Ρήγα Κοντορήγα 12 Άμφισσα 33100), στο 
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosdelfon.gr 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, 
παρακαλούνται οι υποψήφιοι, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokollo@delphi.gov.gr ή στο FAX 
2265079230.  
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 16. 10.2020 
έως και  20.10.2020.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών –Ρήγα Κοντορήγα 12 Άμφισσα 33100, του Δήμου 
Δελφών,  τηλέφωνο 2265072077 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-12:00, αρμόδια 
υπάλληλος  κα Ευσταθία Βελαώρα. 
 
Συνημμένα Υποδείγματα 
1. Αίτηση 
2. Υπεύθυνη δήλωση  

      
 
 
                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

   
  

   
                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ 
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