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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Για τη δίμηνη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Φρόνου 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΥΕΚ 87Α, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Σις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Τπαλλήλων» (ΥΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί 

πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες 

ανάγκες ΟΣΑ.  

4. Σις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΥΕΚ 

28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις 

διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.  

5. Σις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ 

234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται 

από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για 

κατεπείγουσες ανάγκες.  

6. Σις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από 

την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΤ 33/2006 η πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα μηνών.  

7. Σις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται 

ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας 

που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την 

κάλυψη ιδίων και παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική 

χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 

μήνες( άρθρο 6).  

7. Σις διατάξεις του άρθρου 78 Ν. 4257/τ.Α/14-4-2014 (ΥΕΚ 93/Α/14-04-2014) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών»  



8. Σην αριθμ. 14/139/26-6-2020 με ΑΔΑ ΧΓ0246ΜΨΟΑ-Κ4Β Απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών.  

 

Ανακοινώνει 

 

Σην άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Φ. διάρκειας δύο (2) 

μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών 

ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2020 με τις κάτωθι ειδικότητες: 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΦΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Βοηθοί - 

Εργάτες 

γενικών 

καθηκόντων 

Τ.Ε. 

1 Συπικά προσόντα: Απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου ή τριτάξιου 

γυμνασίου ή κατώτερης τεχνικής 

σχολής. 

 

Δύο (2)  

μήνες 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να πληρούν τα 

γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους 

του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.  

 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 

24-07-2020 έως και 29-07-2020, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (4ης Ανωνύμου & Λ. Καραμανλή - 

Άμφισσα).  

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Δαμιανός Μουτσέλης & 

Δήμητρα Τψηλάντη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 

ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 

υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

3. Βεβαίωση ανεργίας.  

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.  

5. Τπεύθυνη δήλωση ότι:  

α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους 

του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 

που τους επιτρέπει για να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.  

β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 

και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών 

μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο 

εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων και παρεμφερών 

αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες ( άρθρο 6).  

6. Υωτοαντίγραφο Απολυτήριου τίτλου Εκπαίδευσης.  

 

 


