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Πληρ.: Ζηκούλη Αικατερίνη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών του Δήμου Δομοκού.

Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ’ αριθ. 13/81η/5-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΘ4Ω9Α-ΟΛΗ) απόφαση της 
οικονομικής Επιτροπής  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, 
κατεπειγουσών  ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του (ανάγκες καθαριότητας) για τις εξής 
κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικές περιόδους:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων έργων

α) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́και Τάξης Α’ Ομάδας Ζ’ (Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 3η 
και 4η του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 
της υπ ́ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του 
αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*, και
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική.
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί 
στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση 
της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 
συνυπολογισμό και εμπειρίας.

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με:
 Α) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́και Τάξης Α’ Ομάδας Ζ’ (Π.Δ. 31/1990) 
ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 
3η και 4η του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.4.4 της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 

2 4 μήνες 
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απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει*, και
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική.

 γ) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 

προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με: 
Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́και Τάξης Α’ Ομάδας Ζ’ (Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 3η 
και 4η του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 
της υπ ́ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του 
αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*, και
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική.
γ) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο 
ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
μηχανοδηγού - χειριστή (*).

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με: 

Α) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων Τάξης Γ ́ της ομάδας Ι ́και Τάξης Α’ Ομάδας Ζ’ (Π.Δ. 31/1990) ή 
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ́ ειδικότητας 3η 
και 4η του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.4.4 της κατάταξης του άρθρου 2 
της υπ ́ αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του 
αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει*, και
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική.
γ) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμος  
απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή 
απολυτήριος  τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλο ισότιμος  τίτλος  της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή (*).

 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του 
π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η 
αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την 
οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση 
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας .
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                                         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες 
Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων, 
που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).

 Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας, πρέπει να 
υποβάλλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία της απαιτούμενης άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων 
3. Φωτοτυπία άδεια οδήγησης
4. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία 
μας)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ
8. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
9. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ
10. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως 

πρώτος δικαιούχος
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 
13/4/2022 έως 19/4/2022 είτε αυτοπροσώπως, είτε στο email: k.zikouli@domokos.gr είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία 
Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής 
Μέριμνας, αρμόδια υπάλληλος κα Ζηκούλη Αικατερίνη, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50210).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου (Δ/νση: Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 35010 Δομοκός) και με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου 
Δυναμικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 35010, Δομοκός, 
τηλέφωνο: 2232350210).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
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           Λιόλιος Χαράλαμπος 
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