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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

       Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός  

(1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Δοξάτου, που εδρεύει στο Καλαμπάκι, και 

συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 

ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 Δήμος Δοξάτου  
Καλαμπάκι  

Ν. Δράμας 

ΔΕ Χειριστές 

Μηχανημάτων έργων 

( JCB) 

8 μήνες 1 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και με απαιτούμενα προσόντα 

όπως αυτά  αναλυτικά αναγράφονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 3/7733/01-08-2022.        

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα 

Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη & Νεροφράκτη γωνία, Τ.Κ.66031, Καλαμπάκι, 

απευθύνοντάς την στο Τμήμα ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν 

κ. Τρούτπεγλη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας: 25213 52405).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής και στην 

περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
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κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) ήτοι από 05 Αυγούστου 2022 έως και 16 

Αυγούστου  2022,  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό 

τόπο του Δήμου Δοξάτου (www.doxato.gr), 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.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση μαζί με το 

παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση 

έκδοσης «10.06.2021»  και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου: www.doxato.gr 

 

 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

 

 

 

http://www.doxato.gr/
http://www.doxato.gr/
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