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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ                                                                                             Δομοκόσ      3/9/2020 
ΝΟΜΟ ΦΚΛΩΣΛΑ 
ΔΘΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ        Αρικμ.Πρωτ. 7212 

 
 ΑΝΑΚΟΛΝΩΘ 

ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΜΕ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΛΑ ΛΔΛΩΣΛΚΟΤ ΔΛΚΑΛΟΤ ΟΡΛΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΣΕΑΡΩΝ (4) 
ΜΘΝΩΝ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΚΑΣΕΠΕΛΓΟΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ι ΠΡΟΚΑΛΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΛ ΤΓΚΕΚΡΛΜΜΕΝA  

ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΘ ΣΘ ΑΝΑΓΚΘ ΠΕΡΛΟΡΛΜΟΤ ΣΘ ΔΛΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ 
 
 

Ο Διμαρχοσ Διμου Δομοκοφ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007. 
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 
3. Το άρκρο 24 παρ. 2 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 64/τ. 
Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19. 
4. Το άρκρο 37, παρ. 1 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-
03-2020 (κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 
τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
5. Τθν με αρικμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν. 
6. Τον Οργανιςμό Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ (ΦΕΚ 2886/τ.΄Β/20-12-2011) του Δήμου Δομοκοφ, όπωσ 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ.357-16.03.2015. 
7. Τθν με αρικμ. 140/18/4-9-2020  Απόφαςθ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που αφορά τθν ζγκριςθ για τθν 
πρόςλθψθ οκτϊ (8) ατόμων, με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου  Χρόνου, χρονικισ διάρκειασ 
τεςςάρων (4) μθνϊν. 
 

 

Ανακοινϊνει 

Τθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, οκτϊ (8) ατόμων, χρονικισ διάρκειασ

 τεςςάρων (4) μθνϊν, διαφόρων ειδικοτιτων, όπωσ αυτζσ αναγράφονται, ςτον πίνακα Α, προκειμζνου να καλφψει 

ζκτακτεσ ανάγκεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, με τα 

αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΛΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΠΛΝΑΚΑ Α : ΚΕΕΛ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ  

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότθτα 
 

Διάρκεια ςφμβαςθσ Αρικμόσ ατόμων 

100 ΔΕ ΘΛΕΚΣΡΟYΓΚΟΛΛHΣΘ Σζςςερισ (4) μινεσ 1 (ΕΝΑ) 

101 ΤΕ ΤΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ Σζςςερισ (4) μινεσ 4 (ΣΕΕΡΑ) 
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102 ΔΕ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ Σζςςερισ (4) μινεσ 1 (ΕΝΑ) 

103 ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ Σζςςερισ (4) μινεσ 1 (ΕΝΑ) 

104    ΔΕ ΣΕΧΝΛΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ Σζςςερισ (4) μινεσ 1 (ΕΝΑ) 

ΤΝΟΛΟ ΟΚΣΩ (8) 

 
 

ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

100 
ΔΕ 

ΘΛΕΚΣΡΟYΓΚΟΛΛHΣΘ 

ΚΤΡΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μεταλλικϊν Καταςκευϊν ι 
Συγκολλιςεων και Μεταλλικϊν Καταςκευϊν ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ 
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου πολυκλαδικοφ λυκείου ι τεχνικοφ 
επαγγελματικοφ λυκείου ι τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. β) Άδεια 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ ι Άδεια αρχιτεχνίτθ 
Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ του π.δ. 115/2012( ) 
β) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: (Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα 
ανωτζρω προςόντα) α) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ 
κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ 
αλλοδαπισ. β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ ι Άδεια 
αρχιτεχνίτθ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ του π.δ. 115/2012( ) 
β) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: (Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα 
ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του 
Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 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. β) Άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ ι Άδεια αρχιτεχνίτθ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   
τάξθσ του π.δ. 115/2012( ) 
γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: (Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψθφίουσ με τα 
ανωτζρω προςόντα) 
α) Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 
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ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο 
δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Τεχνικισ Σχολισ του 
Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 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 ζξι (6) μθνϊν.  
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ ι Άδεια αρχιτεχνίτθ 
Ηλεκτροςυγκολλθτι Β   τάξθσ του π.δ. 115/2012( )( )  
ΕΠΛΘΜΑΝΘ: Υποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ 
115/2012, εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια και θ 
θμεροχρονολογία κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι βεβαίωςθ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. Η εν λόγω 
βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το βακμολογοφμενο κριτιριο τθσ 
εμπειρίασ. 
γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

101 
ΤΕ ΤΝΟΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ 

 
 α) Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρθρο 5, παρ.2 του ν.2527/1997) 
 
 β) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

102 
ΔΕ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 

ΚΤΡΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι Συντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 
1 θσ ι 2θσ ι 3θσ κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ του 
π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 

β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ τίτλοσ ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Τεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α' ι Β' κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σχολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι 
Επαγγελματικισ Σχολισ ι Τεχνικϊν Επαγγελματικϊν Σχολϊν δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ςχολϊν μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ 
ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ ΙΕΚ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικϊν μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του 
ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 

γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι Συντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 
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ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

1 θσ ι 2θσ ι 3θσ κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ 
του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 

β) Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ 
ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. 

Γίνεται επίςθσ δεκτόσ οποιοςδιποτε τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ υποβάλλει βεβαίωςθ 
τθσ αρμόδιασ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ υπθρεςίασ, ότι θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ χορθγικθκε βάςει του ςυγκεκριμζνου τίτλου είτε αυτοτελϊσ είτε με 
ςυνυπολογιςμό και εμπειρίασ. 

γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι Συντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 
1 θσ ι 2θσ ι 3θσ κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ 
του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 

β) 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 Τεχνικισ Σχολισ 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 (*). 

γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΛΚΟΤΡΛΑ: 

(Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Εγκαταςτάτθ ι Συντθρθτι Ηλεκτρολόγου Aϋ ειδικότθτασ 

 1 θσ ι 2θσ ι 3θσ κατθγορίασ ι Εγκαταςτάτθ θλεκτρολόγου 1 θσ ομάδασ Αϋ ειδικότθτασ 
του π.δ. 108/2013 όπωσ ιςχφει (*), 

β) 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 Τεχνικισ Σχολισ 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 
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ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
παραπάνω άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ(*). 

γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

(*)ΕΠΛΘΜΑΝΘ: 

Υποψιφιοι που κατείχαν άδεια τθν οποία αντικατζςτθςαν βάςει του π.δ 108/2013, 
εφόςον ςτθ νζα αυτι άδεια δεν αναγράφεται θ αρχικι άδεια και θ θμεροχρονολογία 
κτιςθσ αυτισ, οφείλουν να προςκομίςουν ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
από τθν οποία να προκφπτουν τα ανωτζρω ςτοιχεία. 

Θ εν λόγω βεβαίωςθ απαιτείται, προκειμζνου να προςμετρθκεί το βακμολογοφμενο 
κριτιριο τθσ εμπειρίασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
ΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ 

 α) Πτυχίο ι δίπλωμα:  
-Πλθροφορικισ  
-Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν -Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ 
Υπολογιςτϊν  
-Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ  
-Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν  
-Μθχανικοφ Η/Υ και Πλθροφορικισ  
-Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν  
-Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν  
-Μθχανικϊν Πλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων  
-Μθχανικϊν Η/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων  
-Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν  
-Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν  
-Πλθροφορικισ (Ε.Α.Π.)  
-Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων  
-Επιςτθμϊν και Πολιτιςμοφ  
-Κατεφκυνςθ Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν 
τθσ αλλοδαπισ». 

β) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

 
 
 
 
 
 

104 
ΔΕ ΣΕΧΝΛΚΩΝ 
ΟΧΘΜΑΣΩΝ 

α) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτων  ι βεβαίωςθ ορκισ 
αναγγελίασ ενάρξεωσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ τεχνίτθ αυτοκινιτων ειδικότθτασ 
Μθχανοτεχνίτθ, και 

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

ι 
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Οι άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλεσ επαγγελματικζσ άδειεσ ι βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά πρζπει να 
είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
αυτισ, όςο και κατά τον χρόνο πρόςλθψθσ. 

ΠΛΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

ΚΕΘ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

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 Τεχνικισ Σχολισ 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. 

γ) Εμπειρία ςτον οικείο φορζα αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τισ ανάγκεσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του. 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΛΣΘΡΛΟΤ ΕΜΠΕΛΡΛΑ ΣΟΝ ΟΛΚΕΛΟ ΦΟΡΕΑ 

Η ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων που διακζτουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα, όπωσ αυτά αναγράφονται 
αναλυτικά ςτον Πίνακα Β, κακορίηεται με βάςθ τθν εμπειρία. 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

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 

 
 

 ΑΠΑΡΑΛΣΘΣΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ 
 

1. υμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ Αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ 

2. Ευκρινι φωτοαντίγραφα των δφο όψεων του δελτίου ταυτότθτασ ι άλλων δθµοςίων εγγράφων από τα 
οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ. 

3. Ο απαιτοφμενοσ ανά ειδικότθτα, τίτλοσ ςπουδϊν για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΛΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. 
ΠΛΝΑΚΑ Β τθσ Ανακοίνωςθσ). 

4.  χετικά με τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ: Οι Τποψιφιοι που διακζτουν τθν ηθτοφμενθ εμπειρία κα 
αναφζρουν μόνο τουσ μινεσ εμπειρίασ ςτθν αίτθςθ για τον κωδικό κζςθσ που κα επιλζξουν και αυτι κα 
επαλθκεφεται αυτεπάγγελτα από τα αρχεία τθσ υπθρεςίασ. Τποψιφιοι που δεν διακζτουν τθν ηθτοφμενθ 
εμπειρία κα απορρίπτονται. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κακίςταται δυνατι θ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν είτε με 
θλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο λόγω των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν, ο υποψιφιοσ δφναται να υποβάλλει 

Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ 
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 

Οι υποψιφιοι όλων των ειδικοτιτων πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελεί το “Ειδικό Παράρτθμα” αυτισ 

υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α75), ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον προςλθφκεί κα προςκομίςει 
αυτά ςε μεταγενζςτερο χρόνο και πάντωσ άμεςα μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων του Covid-19 (Άρκρο 46, 
παράγραφοσ 1 τθσ ΠΝΠ 20.03.2020 (Α 68). 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΡΩΣΟ: Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ  

Δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ κα γίνει ςτθ διαδικτυακι πφλθ (www.domokos.gr) κακϊσ και ςτον 
πίνακα Ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ  (Πλ.Μουςϊν 1, ΤΚ 35010). 

 

 ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

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 ςτα 

γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Διμοσ Δομοκοφ, Πλατεία Μουςϊν 1 – Δομοκόσ, 

Σ.Κ.35010, απευκφνοντάσ τθν ςτο Γραφείο Ανκρωπίνου Δυναμικοφ και Διοικθτικισ Μζριμνασ, αρμόδια 

υπάλλθλοσ κα Ηθκοφλθ Αικατερίνθ, (τθλ. επικοινωνίασ: 2232 3 50210), είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

και ςυγκεκριμζνα ςτο e-mail k.zikouli@domokos.gr (αποκλειςτικά και μόνο για αιτιςεισ και δικαιολογθτικά χωρίσ 

τθ δυνατότθτα απαντιςεων ςε πικανά ερωτιματα). 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων, λόγω του κατεπείγοντοσ, είναι από 4  επτεμβρίου 2020  ζωσ 9 

επτεμβρίου 2020  θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 15:00 . 

 

 ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτθςθ πινάκων 

Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει τα αποτελζςματα ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Πλατεία Μουςϊν 1 , ΣΚ 35010), ενϊ κα ςυνταχκεί και ςχετικό πρακτικό 
ανάρτθςθσ. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόςλθψθ  

 
Η υπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου μετά τθν 
κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων. 
 
Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν πρόςλθψι τουσ υποχρεοφται να προςκομίςουν : 
α) Απαιτοφμενα τυπικά προςόντα που αναφζρει θ Ανακοίνωςθ ανά κωδικό κζςθσ. 
β) Η  ςχετικι   βεβαίωςθ  από τθν  αρμόδια Δ/νςθ  του  οικείου  φορζα που ζχουν εργαςτεί προκειμζνου να 
επιβεβαιωκεί ο αρικμόσ μθνϊν τθσ αποκτθκείςασ εμπειρίασ που κα ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, κα ηθτθκεί 
αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία μασ. 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

 ΛΛΟΛΛΟ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 

http://www.domokos.gr/
mailto:k.zikouli@domokos.gr

