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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                                                      Δομοκόσ      9/6/2020   
ΝΟΜΟ ΦΚΛΩΣΛΑ 
ΔΘΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ          Αριθ. Πρωτ.  4469 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ 
ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΛΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ 

ΜΕ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΛΑ ΛΔΛΩΣΛΚΟΤ ΔΛΚΑΛΟΤ ΟΡΛΜΕΝΟΤ 
ΧΡΟΝΟΤ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΕΩ ΣΕΑΡΩΝ (4) ΜΘΝΩΝ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΚΑΣΕΠΕΛΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ι 

ΠΡΟΚΑΛΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛ ΤΓΚΕΚΡΛΜΜΕΝΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΣΘ ΑΝΑΓΚΘ 
ΠΕΡΛΟΡΛΜΟΤ ΣΘ ΔΛΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ 

 
Ο Δήμαρχοσ Δήμου Δομοκοφ 

  
Ζχοντασ υπόψη: 
 
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α’ /7-6-2010 ) «Νζα αρχιτεκτονική τησ 
αυτοδιοίκηςησ & τησ αποκεντρωμζνησ διοίκηςησ – πρόγραμμα Καλλικράτησ» . 
2. Τισ διατάξεισ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με τισ διατάξεισ 
του άρθρου 20 του Νόμου 2738/1999. 
3. Τισ διατάξεισ του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012(ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 206 του Νόμου 
3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςησ Δημοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλήλων» ΦΕΚ Αϋ/143/28-06-2007), 
4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 2 εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ /28-12-2009) 
5. Τισ διατάξεισ τησ παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) όπωσ 
αντικαταςτάθηκαν με τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 41 του Νόμου4325/2015(ΦΕΚ 47/Α΄/2015. 
6. Τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του αρ. 24ο τησ από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-03-2020) εφόςον 
εξακολουθεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ εμφάνιςησ και διαςποράσ κορωνοϊοφ COVID-19, η ζλλειψη του 
οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςη του Υπουργοφ Υγείασ, και πάντωσ για χρονικό διάςτημα που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μήνεσ από την ζναρξη ιςχφοσ τησ παροφςασ, οι ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου 
χρόνου που ςυνάπτουν οι ΟΤΑ Αϋ και Βϋ βαθμοφ δυνάμει τησ παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και 
τησ περ. ιε΄ τησ παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να ζχουν διάρκεια ζωσ τζςςερεισ 
(4) μήνεσ. . 
7. Τισ διατάξεισ του άρθρου 37 παρ.1 τησ Πράξησ Νομοθετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για 
την αντιμετϊπιςη των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τη ςτήριξη τησ 
κοινωνίασ και τησ επιχειρηματικότητασ και τη διαςφάλιςη τησ ομαλήσ λειτουργίασ τησ αγοράσ και τησ 
δημόςιασ διοίκηςησ» (ΦΕΚ 68/τεφχ. Α/20.03.2020) όπου προβλζπεται ότι οι ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τησ παρ. 2, άρθρ. 24 τησ 14η /3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τεφχ. Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται ςτουσ 
χρονικοφσ περιοριςμοφσ των δώδεκα (12) μηνών όπωσ προβλζπονται ςτην παρ. 1 του άρθρου 206 του 
Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και τησ περ. ιεϋ τησ παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθϊσ και ςτον χρονικό περιοριςμό των τριϊν (3) μηνϊν που προβλζπεται 
ςτην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/τεφχ.Α/19.7.2004) 
8. Την αριθ. 62/7/22-5-2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Δομοκοφ του Νομοφ 
Φθιϊτιδασ η οποία ελζγχθηκε για την νομιμότητά τησ και μασ κοινοποιήθηκε με το αριθ. 73979/5-6-2020 
ζγγραφο του Τμήματοσ Διοικητικοφ – Οικονομικοφ. 
9. Τον Οργανιςμό Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ (ΦΕΚ 2886/τ.΄Β/20-12-2011) του Δήμου Δομοκοφ, όπωσ 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ.357-16.03.2015 

 

ΑΝΑΚΟΛΝΩΝΕΛ 
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Σην πρόςληψη προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου 
 

Α.Α ΕΛΔΛΚΟΣΘΣΑ  ΑΡΛΚΜΟ ΑΣΟΜΩΝ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ 

105 ΔΕ ΣΕΧΝΙΣΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΣΩΝ ΕΝΑ (1)  ΣΕΕΡΙ (4) ΜΗΝΕ 

 

ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

100 
ΔΕ ΣΕΧΝΛΣΘ 

ΑΜΑΞΩΜΑΣΩΝ 

ΚΤΡΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Σεχνίτθ Αμαξωμάτων ι βεβαίωςθ ορκισ 
 αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων ειδικότθτασ  
Σεχνίτθ Αμαξωμάτων  
και  

β) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι  
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τθσ αλλοδαπισ,  
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 

ή 

Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου  
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980  
απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμο απολυτιριο  τίτλο κατϊτερθσ  
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ 
 Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000  
τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία   
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν,  μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ  
άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθσ ορκισ αναγγελίασ. 

 

 
ΓΕΝΛΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΘΨΘ 

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
2. Να ζχουν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ 
που επιλζγουν. 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκθ, υποδικία δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ). 

ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΑ ΓΕΝΛΚΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ 
1. Αντίγραφο Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα 

ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ.  

2. Σίτλο ςπουδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανακοίνωςθ τυπικά προςόντα. 

3. Τπεφθυνη Δήλωςη ότι πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ 

μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/2007. 

4. Για τθν απόδειξθ του χρόνου ανεργίασ, βεβαίωςη Ο.Α.Ε.Δ. πρόςφατθσ ζκδοςθσ (δεν πρζπει να 

απζχει περιςςότερο από πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων). 

5. Πιςτοποιητικό ή βεβαίωςη οικογενειακήσ κατάςταςησ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ, προκειμζνου για 

υποψθφίουσ που ζχουν ανιλικα τζκνα, είναι πολφτεκνοι ι τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν, 

τρίτεκνοι ι τζκνα τρίτεκνων οικογενειϊν και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ πρόςλθψθσ ςτον 

ίδιο φορζα άλλου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ κάνοντασ 

χριςθ του κριτθρίου τθσ πολυτεκνικισ ι τριτεκνικισ ιδιότθτασ.  
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6.  Για την απόδειξη τησ εμπειρίασ (μιςκωτοί, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, απαςχολοφμενοι ςτο 

δθμόςιο τομζα ) απαιτοφνται τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά: (πχ. Άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, υπεφκυνθ διλωςθ εμπειρίασ κλπ.) 

7. Οι μιςκωτοί του δθμοςίου τομζα μποροφν εναλλακτικά αντί τθσ βεβαίωςθσ του αςφαλιςτικοφ 

φορζα να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν οποία να 

προκφπτει ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ. 

ΔΘΜΟΛΕΤΘ  ΣΘ ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ 

1. Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ κα γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 

Καταςτιματοσ Δομοκοφ  (ςτθ διεφκυνςθ Πλατεία Μουςϊν 1) ςυνταςςομζνου αποδεικτικοφ 

ανάρτθςθσ, ςτο ςφςτθμα «Διαφγεια» και ςτο δικτυακό τόπο τθσ Τπθρεςίασ μασ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΛΣΘΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

1 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 

κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ 

μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Διμοσ Δομοκοφ, Πλατεία Μουςϊν 1 – Δομοκόσ, Σ.Κ.35010, 

απευθφνοντάσ την ςτο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικοφ και Διοικητικήσ Μζριμνασ, αρμόδια 

υπάλληλοσ κα Ηηκοφλη Αικατερίνη, (τηλ. επικοινωνίασ: 2232 3 50210). 

τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με 

βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. 
2  Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων, λόγω του κατεπείγοντοσ, είναι από 10 Λουνίου 2020  ζωσ 

16 Λουνίου 2020  ημζρα Δευτζρα και ϊρα 14:30  

ΚΑΣΑΣΑΞΘ  ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ 

1. Η ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων κα γίνει με τα ακόλουκα κριτιρια: 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)  

αριθμός ηέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 

καηηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

καηηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 
420 

 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “3”) 

ποζοζηό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ηο ποζοζηό αλαπερίας ποιιαπιαζηάδεηαη κε ηο ζσληειεζηή “2”) 

ποζοζηό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …          

μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          
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2. την περίπτωςη ιςοβαθμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ που ζχει τισ 

περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (χρόνοσ ανεργίασ) και, αν αυτζσ 

ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (αρικμόσ τζκνων 

πολφτεκνθσ οικογζνειασ) και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια, θ ςειρά μεταξφ των 

υποψθφίων κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ. 

ΑΝΑΡΣΘΘ  ΠΛΝΑΚΩΝ 

3. Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει τα αποτελζςματα ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του Δημοτικοφ Καταςτήματοσ (Πλατεία Μουςϊν 1 , ΣΚ 35010), ενϊ κα ςυνταχκεί 

και ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ. 

ΠΡΟΛΘΨΘ 

1. Η υπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων. Προςλθφκζντεσ οι 

οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με άλλουσ από τουσ 

εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ 

τουσ ςε αυτόν. 

2. ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων 

υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι 

ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ 

1. α) Η πρόςλθψθ προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικαςιϊν του ΑΕΠ 

και των κριτθρίων πρόςλθψθσ του άρκρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΕΠ).  

2. β) Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει τουσ τζςςερισ  (4) μήνεσ.  

3. γ) Παράταςθ, ανανζωςθ ι μετατροπι τθσ ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου είναι αυτοδικαίωσ άκυρθ. 

 
Ανάρτηςη τησ ανακοίνωςησ θα γίνει ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δήμου με αποδεικτικό 
δημοςίευςησ και ςτο ΔΛΑΤΓΕΛΑ 

 
 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 
 
 
 
 

ΛΛΟΛΛΟ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
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