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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 
 
Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ.35/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω0ΛΠΩ95-ΟΞΓ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, 
συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της 
πυροπροστασίας, και με τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. ΥΕ Εργατών 
Πυροπροστασίας 

4 Δεν απαιτούνται ειδικά 
τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 
2527/1997)    

Τρείς (3)  μήνες 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
β)   Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει κώλυμα 
διορισμού. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι η διάρκεια της απασχόλησης 
τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στο Δήμο Δοξάτου, δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο. 

 

 

ΑΔΑ: 67Ζ6Ω95-ΑΔΚ



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου 
στο Καλαμπάκι, από αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου του 2020 έως και την Δευτέρα 
30 Μαρτίου του 2020, τις ώρες 09:00π.μ έως 13:00μ.μ. αφού προηγουμένως 
επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν την 
δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dimos@doxato.gr.  
 
Τα κάτωθι δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στην ιστοσελίδα 
του Δήμου προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά. 
1. Αίτηση 
1.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει κώλυμα 
διορισμού. 
2.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι η διάρκεια της απασχόλησης 
τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στο Δήμο Δοξάτου, δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο. 
 
 
Αρμόδια υπάλληλος: κ. Αντωνιάδου Βασιλική  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521352405 και 2521350407. 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
 
 
 

          ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  
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