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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 6, 82131 Χίος
Πληροφορίες: Μ. Γεωργιλή - Μ. Ασπρούλη
Τηλέφωνα: 2271350815, 2271350817

Fax: 2271350855
e-mail: prosopiko@chios.gov.gr

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
41 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76).

4. Τις υπ’ αριθ.  676/2020 (ΑΔΑ: 6Ω6ΓΩΗΝ-ΘΜΓ)  και 479/2020 (ΑΔΑ:ΩΕΠ0ΩΗΝ-ΤΨΔ) 
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚΒ΄ 42/τ.Β΄/14-01-2014) όπως 
τροποποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/2019 τεύχος Β΄(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 
1170/2019 τεύχος Β΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  69554/12.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Χίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου συνολικά δέκα (10) 

ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,  για την 
υποβοήθηση των υπηρεσιών στην εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων τ.μ. ακινήτων, όπως 
φαίνεται παρακάτω: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ή ΤΕ 
οποιασδήποτε 
ειδικότητας

2 μήνες 10

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Για τους ΠΕ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και β) 
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
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φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για τους ΤΕ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
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.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την 

αίτηση τους:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα προσόντα τους κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokollo@chios.gov.gr) είτε 
ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, 
Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 82131 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κυρίας Ασπρούλη Ματρώνας (τηλ. επικοινωνίας: 
2271350817) ή κυρίας Γεωργιλή Μαρίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2271350815), είτε με φυσική 
παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 14.10.2020 έως και τη 
Δευτέρα 19.10.2020.
 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές. 

                                                 Ο  Δήμαρχος Χίου                                                                              
                                                                                                      

                                                                                                          Σταμάτιος Κάρμαντζης                                                                                                        
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