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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ              
                                               

                                 Βόλος,   2    . 3 . 2021   
 

      Αριθ. πρωτ. : 17311 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/3/2021 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΛΟΥ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο». 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4764/2020 προβλέπεται ότι οι δηλώσεις για 
τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και 
εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως 
31/1/2021. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή µε 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 
οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα µε την παρ. 1 
του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 
3584/2007). 

5. Με το άρθρο 36ο του ν. 4771/21, ορίζεται ότι : “Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου 
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 αναφορικά με την εκκαθάριση των 
δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού 
φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που 
έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν, παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 
31.3.2021” . 

6. Την με αριθμ. 147/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα την 
έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 
31-3-2021, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την υποβολή δηλώσεων για τον καθορισμό της 
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς 
τους ΟΤΑ α’ βαθμού. 

7. Την αριθ. 6221/27-01-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης 
των αναγκαίων πιστώσεων. 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
μηνών : 
 

- Τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού 
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- Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

 
προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή 
και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού 
έως 31-3-2021 σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4764/2020. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Α. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διοικητικού και/ή Οικονομικού ΠΕ θα πρέπει να καταθέσουν: 
 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της 
αλλοδαπής. 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα Διοικητικού - Λογιστικού ΤΕ θα πρέπει να καταθέσουν: 
 

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν 
έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως 
προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Η παρούσα ανακοίνωση να  δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο χώρο 
ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποκλειστικά: 

με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση dioikit@volos-city.gr (για τη διευκόλυνση των 
υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική 
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή) Τηλ. επικοινωνίας: 24213 
53122 & 24213 53130. 

http://www.volos.gr/
mailto:dioikit@volos-city.gr
http://www.dimosvolos.gr/
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Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις 
δεν γίνονται δεκτές.  

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αποστολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, εφόσον 
προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε χρόνο προγενέστερο 
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψής του. 

 
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση 
_ΔΙΝΗΝΑ_ΔΟΥ» 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της 
δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά στις 4/3/2021 και λήγει στις 7/3/2021 και ώρα 
23:59 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
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