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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
       Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 
πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δοξάτου, 
που εδρεύει στο Καλαμπάκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 Δήμος Δοξάτου  Καλαμπάκι  
Ν. Δράμας 

ΥΕ Εργατών/τριών 
Καθαριότητας 8 μήνες 5 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 
άρθρο 40 του Ν. 4765/2021). 
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 
2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση 
δικαιολογητικά, 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: 
2521352405), εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των  δέκα (10) ημερών ήτοι από 
20 Απριλίου 2022 έως και 29 Απριλίου 2022. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της 
ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 



Οι Υποψήφιοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, 
κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 
με βάση τα κατωτέρω κριτήρια: α)χρόνος ανεργίας, β) πολύτεκνος γονέας και τέκνο 
πολύτεκνης οικογένειας, γ) τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δ) 
μονογονέας και τέκνο μονογονεικής οικογένειας, ε) ανήλικα τέκνα, στ) εμπειρία ζ) 
αναπηρία υποψηφίου, η)αναπηρία συγγενικού προσώπου. 

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το 
σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν  σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, οι 
μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, 
Παρανεστίου και Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
 Η υπηρεσίας μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους προσωρινούς πίνακες 
κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων στο κατάστημα των γραφείων μας και 
στο διαδικτυακό μας τόπο της υπηρεσίας μας (www.doxato.gr). Η υπηρεσία οφείλει 
να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια»  
  Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση 
ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο 
διαδικτυακό τόπο του Δήμου Δοξάτου. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου 
Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται 
από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε 
μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), 
είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να 
αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το 
αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των 
ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν 
ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στην 
με αριθμό 3415/08-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΛΗΩ95-Ο4Ξ) ανακοίνωση του Δήμου 
Δοξάτου (χώρος ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των κοινοτήτων , 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου www.doxato.gr καθώς και να απευθύνονται 
στο Δημαρχιακό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος 
Τρούτπεγλη Καλλιόπη, τηλέφωνο 2521352405) 
 

Ο Δήμαρχος Δοξάτου 

 
Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

 

 

http://www.doxato.gr/
mailto:thessaloniki@asep.gr
mailto:thessaloniki@asep.gr
http://www.doxato.gr/

