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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) 

Δομοκός, 26/08/2022 

Α.Π.:57 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ η υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2022 

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν (η εν λόγω ειδικότητες εμπίπτουν  στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου 14 του 

ν.2190/1994, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 3812/2009 (άρθρο 1 παρ. 2).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 1 

παρ.2 του ν. 3812/2009  

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2013). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2012 

(EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

7. Την ΚΥΑ. Με αρ. 77094/1-8-2022 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 

Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την 

ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της 

χρονικής περιόδου 2022-2023, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

+ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού' 

καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής Ζωής» 

9. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

10. Την υπ’ αριθμ. 645/02.08.2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την έγκριση της 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για 

την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής 

ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», 

περιόδου 2022-2023. 
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11. Την υπ’ αρίθμ.  17/22.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΥ3Π46ΜΕΜΦ-0ΘΤ) με θέμα Πρόσληψη 

Εκπαιδευτικού και Καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 

εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με 

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 (πρώην 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) 

12. Την αριθμ 63/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού που αφορά στην 

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) 

13. Την αριθ. 18586/13-7-2022 βεβαίωση κάλυψης δαπάνης της Προϊσταμένης Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού. 

14. Την ανάγκη στελέχωσης με επιπλέον ειδικότητες και αριθμό εκπαιδευτών των τριών δομών 

Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Δομοκού. 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, τριών (3) ατόμων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Δομοκού: 1
ο
 ΚΔΑΠ (Δομοκός), 2

ο
 

ΚΔΑΠ (Ομβριακή) και 3
ο
 ΚΔΑΠ (Νέο Μοναστήρι) και  συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, 

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Τρόπος 

πρόσληψης 

101 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΜΟΚΟΥ 

(Για τη 

στελέχωση της 

δομής 1
ο
 ΚΔΑΠ)  

ΔΟΜΟΚΟΣ 

 

ΠΕ/ΤΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και 

έως 31/08/2023 με 

δυνατότητα 

ανανέωσης-

παράτασης με τη 

συνέχιση του 

προγράμματος  

1 

 

 

 
Χωρίς 

διαδικασία  
ΑΣΕΠ 

102 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΜΟΚΟΥ 

(Για τη 

στελέχωση της 

δομής 2
ο
 ΚΔΑΠ) 

 

ΟΜΒΡΙΑΚΗ 
ΠΕ  

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και 

έως 31/08/2023 με 

δυνατότητα 

ανανέωσης-

παράτασης με τη 

συνέχιση του 

προγράμματος  

1 

Χωρίς 
διαδικασία  

ΑΣΕΠ 

103 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΝΕΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

ΠΕ/ΤΕ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης και 

έως 31/08/2023 με 

1 

Χωρίς 
διαδικασία  

ΑΣΕΠ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Τρόπος 

πρόσληψης 

ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΜΟΚΟΥ 

(Για τη 

στελέχωση της 

δομής 3
ο
 ΚΔΑΠ) 

δυνατότητα 

ανανέωσης-

παράτασης με τη 

συνέχιση του 

προγράμματος  

 

Οι προϋποθέσεις και οι όροι για την κάλυψη των τριών (3) θέσεων, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 

καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

καθορίζονται βάσει των απαιτούμενων τυπικών και ειδικών προσόντων ως κατωτέρω:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

& Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

& Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών 

και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 

Συστημάτων ή  Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής Πτυχίο Πληροφορικής ή 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και  πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιών 

και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 

Συστημάτων ή  Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)ΑΕΙ της ημεδαπής  

ή Απόφοιτος Τμήματος  Μηχανολόγων μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο και εξειδίκευση 

σε αυτοματισμούς – Ρομποτική  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας με εξειδίκευση στην ρομποτική ή πτυχίο ή δίπλωµα: Πληροφορικής ή 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής 

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή 

Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ) ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην 

Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων τίτλων 

σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

102 Πτυχίο ή δίπλωμα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

103 Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της 

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον 

συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

νόμου [Ν] 1566/1985, πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της 

διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.} ή πτυχίο μουσικής 

ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 

πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 

109/Α/1993) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου 

γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση 

τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου 

γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του 

νόμου [Ν] 1566/1985. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. 

2) Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει 

να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών. 

3) Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση –

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07(ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007). 

5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα  από αυτές. Δεν απαιτείται 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της ευρωπαϊκής 

ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Βασικό τίτλο σπουδών. 

3. Βιογραφικό Σημείωμα 

4. Βεβαίωση ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)  ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου 

ανεργίας). 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης  

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

πρόσφατης έκδοσης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των 

δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας 

οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας. 

7. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών τα δικαιολογητικά απόδειξης του 

σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία 

εμπίπτουν. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους 

της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής 

ιδιότητας. 
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8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. 

 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 

καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει 

καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

 Ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα των εν αρθ.22 του Π7 611/77 

εγκλημάτων έστω και αν δεν επακολούθησε δίκη λόγω παραγραφής ως και αν 

εκκρεμεί εναντίον του οποιαδήποτε κατηγορία για πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 Τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη 

απασχόληση) 

9. Αποδεικτικά εμπειρίας: Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων  

νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή 

άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων.  

Για όλες τις ειδικότητες η  εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής, σε αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές και 

πιστοποιείται ως εξής: 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 

στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης, 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 

πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 

εμπειρίας και 

 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 

προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 

δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς 

ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.  

ΑΔΑ: ΨΤΒΘ46ΜΕΜΦ-ΖΧ1



 

Σελίδα 6 από 7 

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 

επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη 

νομοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: e.zisopoulou@domokos.gr, είτε με αυτοπρόσωπη  

παρουσία, αποκλειστικά εντός της δοθείσης προθεσμίας των δέκα ημερών, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΜΟΚΟΥ, Πλατεία Μουσών 1, 35010, Δομοκός, υπόψη κας Ζησοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. 

2232350221).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 

στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 

και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 

προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών η οποία ορίστηκε  

με την 14/2022 (ΑΔΑ:ΡΛΕΣ46ΜΕΜΦ-ΟΝΠ) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.. 

Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από 

την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση των παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η 

βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων: 
 

Ειδικότερα στα κριτήρια θα υπολογιστούν, τα κάτωθι: 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Τίτλοι Σπουδών Βαθμός Βασικού Τίτλου Σπουδών Ο βαθμός του βασικού τίτλου 

σπουδών (έως και 2 δεκαδικά) 

πολλαπλασιάζεται με το 3  

(Μέγιστος αριθμός μορίων 30) 

2. Εμπειρία - Προϋπηρεσία Διδακτική Προϋπηρεσία  4 μόρια ανά έτος και μέχρι  5 έτη 

(Μέγιστος αριθμός μορίων 20) 

3.  

Παιδαγωγικά και ειδικά 

προσόντα - Συνέντευξη 

Παιδαγωγική Προσέγγιση – 

Παιδαγωγική Κατάρτιση και 

Επάρκεια- Επιμόρφωση-

Προσωπικότητα - Μέθοδος 

Διδασκαλίας – Ικανότητες κ.λ.π. 

 

1. Παιδαγωγικές σπουδές  

ΑΕΙ: 3 μόρια, ΤΕΙ: 2 μόρια  

2. Σεμινάρια, Συνέδρια, 

Ημερίδες (σχετικά με το 

αντικείμενο θέσης) 

1-6 συμμετοχές: 2 μόρια  

7 και άνω συμμετοχές: 3 μόρια 

3. Συνέντευξη  Συγκροτημένη 

παιδαγωγική προσέγγιση, 

προσωπικότητα, μέθοδος 

ΑΔΑ: ΨΤΒΘ46ΜΕΜΦ-ΖΧ1



 

Σελίδα 7 από 7 

διδασκαλίας:15 μόρια 

(Μέγιστος αριθμός μορίων 25) 

4. Κοινωνικά και 

Οικογενειακά Κριτήρια 

Οικογενειακή Κατάσταση (πολύτεκνος 

- μονογονεϊκή οικογένεια – γονέας -

μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ  

 

Γονέας: 1 μόριο για κάθε παιδί.  

Μονογονέας: 2 επιπλέον μόρια.  

Γονέας με προστατευόμενο 

μέλος ΑΜΕΑ: 2 επιπλέον μόρια.  

(Μέγιστος αριθμός μορίων 5) 

5. Οικονομικά Κριτήρια Ανεργία 

 

Από 4 έως 12 μήνες ανεργίας 8 

μόρια 

Από 1 έτος και πάνω 12 μόρια 

(Μέγιστος αριθμός μορίων 20) 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας θα συνταχθεί και σχετικό 

πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση αποστέλλεται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο 

email: e.zisopoulou@domokos.gr, είτε κατατίθεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΜΟΚΟΥ, Πλατεία Μουσών 1, 35010, Δομοκός, αποκλειστικά εντός της δοθείσης προθεσμίας. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  από την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 έως και 

την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 (δέκα ημερολογιακές ημέρες).  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.domokos.gr 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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