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                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 
 

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

 

 
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. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 αρθ.72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.1 αρθ.3 του ν.4623/2019 όπου μεταφέρεται  η αρμοδιότητα  λήψης 
απόφασης για το ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων  προσωπικού κάθε 
κατηγορίας των Δήμων, από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή .  

3. 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. 

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

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

6. 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 
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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.» 

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).» 

7. Την αριθμ.96/2021(ΑΔΑ:ΩΓΤ7ΩΡΦ-Ξ02) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ζωγράφου . 

8. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 12455/26-5-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας έκτακτου 
προσωπικού. 

 
Ανακοινώνει 

 

Την άμεση πρόσληψη  ΕΠΤΆ  (7) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών 
κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ οποιασδήποτε ειδικοτητας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και 
κατεπειγουσών εποχικών αυξημένων αναγκών την εκκαθάρισης των δηλώσεων 
τετραγωνικών που έχουν υποβληθεί. 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ/ΤΕ 7 2 ΜΗΝΕΣ 
 

 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1)Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ   
2) Γνώση Η/Υ 
  

 
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Ζωγράφου τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, 

    α) ταχυδρομικά (Γ. Ζωγράφου 7 ΤΚ 15772 ) υπόψη κας  Τσουροπλή Ε. 
β)  

    1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας, συνημμένη της ανακοίνωσης). 
2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων. 
3.Φωτοαντίγραφο πτυχίου.  
4. Φωτοαντίγραφο απόδειξης γνώσης Η/Υ.     
5.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). 
     6.Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας  όχι προγενέστερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία                       

έναρξης  υποβολής των αιτήσεων. 
     7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Κατάστασης , όχι προγενέστερου  των δύο  (2) μηνών  από την 
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ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. 
      

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος Γ. Ζωγράφου 7, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.zografou.gov.gr.  

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, 
παρακαλούνται οι υποψήφιοι, να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  τη 
σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από   29.5.2021 
 έως και   7-6-2021. 

 

 

 
 Συνημμένα Υποδείγματα 
1. Αίτηση 
2. Υπεύθυνη δήλωση 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ι.   ΘΩΔΑΣ  
          

 


