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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. 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. 

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 
ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την 
παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/2009) Τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007)  περί 
Προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. 

6. Τις διατάξεις της  παρ. 20α του ένατου άρθρου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 
54/τ.Α’/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015). 

7. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 
τεύχος Β΄) με την οποία επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας.  

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/ 2020 εγκυκλίου του 
Υπ. Εσωτερικών περί Μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020) όπως ισχύει. 
10. Την με αριθ.   πρωτ.  6917/20-9-2020 (ΑΔΑ : ΨΤΨΡ46ΜΤΛΒ-Ν6Φ) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύχθηκε ο Δήμος μας 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης  μέχρι την 18η Μαρτίου 2021.  
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11. Την με αρ. πρωτ. 48774/2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2020 
και την αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2021.  

12. Την με αρ. 543/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαμιέων περί έγκρισης 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που 
προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 593/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Λαμιέων. 

13. Το γεγονός ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, 
που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας της 18ης /09/2020.  
 
      Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως αναγράφονται 
στον πίνακα Β: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
Θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020.  

3 

102 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

2 

103 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

1 

104 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
Θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

105 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

2 

106 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας) 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

5 

107 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

7 

108 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -

ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη συμπλήρωση 
οκτώ μηνών από 
την 20η/09/2020. 

7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

102 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού  ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας και  β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

104 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών 
Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με 
κατεύθυνση  Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

105 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι  
Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Ενεργειακής Μηχανολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και  β) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των 
Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. 

106 

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C (π.δ. 51/2012) 
κατηγορίας, και                                                                                                
β)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή  
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή   Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  
παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, και  
γ) Ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

107 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 

108 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι  
1. Πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα,  που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.) 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Λαμιέων  (στη διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού) 
συντασσομένου αποδεικτικού ανάρτησης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη της 

παρούσας Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και Βιογραφικό Σημείωμα, διαφορετικά ενέχεται 
κίνδυνος σύγχυσης, για την οποία η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει.  Τα παραπάνω, οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dikaiologitika@lamia-city.gr (αποκλειστικά και 
μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά, χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά 
ερωτήματα). Δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε εκ των υστέρων διόρθωση των δηλωθέντων 
στοιχείων, που αντιστοιχούν στα κριτήρια πρόσληψης.  

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι πέντε (5) 
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας  στον χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από την Τρίτη 29/12/2020. Αν η ημέρα 
λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η προθεσμία λήγει την επόμενη  εργάσιμη και ώρα 
15:00.  Το εμπρόθεσμο υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής 
του ηλεκτρονικού εισερχόμενου μηνύματος από το Δήμο Λαμιέων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα 
«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ  
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», αυτό σημαίνει ότι η αίτηση δεν παρελήφθη 
από το Δήμο Λαμιέων και οι αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για 
σχετική επιβεβαίωση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 1. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί ως θέμα του ηλεκτρονικού 
μηνύματος η ένδειξη «ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως 
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
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θα γίνονται δεκτές. Στην αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία να ταυτίζεται με αυτή από την οποία θα 
υποβληθεί η αίτηση και  στην οποία θα επιστραφεί απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου 
εισαγωγής της, που θα είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση  της πορείας της. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους αιτούντες υποψηφίους θα γίνεται στην 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την οποία υπεβλήθη η αίτηση.  
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η κατάταξη των υποψηφίων, αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις, 
σύμφωνα με τα στοιχεία  που επικαλείται κάθε υποψήφιος, πραγματοποιείται ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           
 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …          

μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          

 
 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για το σύνολο των θέσεων, με 
βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια, όπως αυτά 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος 
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (εμπειρία) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά 
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Οι επιτυχόντες, αμέσως με την ενημέρωση ότι είναι προσληπτέοι,  οφείλουν να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dikaiologitika@lamia-city.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, που απαιτούνται 
για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και  των λοιπών ιδιοτήτων τους, 
προκειμένου για την πρόσληψη τους, ήτοι: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα με το  ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης 
στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 
σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του ν.2738/1999).  

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  
4. Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων 

προσόντων ανά κωδικό θέσης.  
Το ανωτέρω προσωπικό, που πληροί τα προσόντα και τους όρους πρόσληψης,  

προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  έως τη 
συμπλήρωση οκτώ μηνών από την 20/09/2020, χωρίς δυνατότητα μετατροπής των όρων 
της σύμβασης. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή των όρων της σύμβασης είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. 

Τυχόν αναμόρφωση του οριστικού πίνακα κατάταξης μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των προσληπτέων, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 
εκτελείται υποχρεωτικά από τον Δήμο Λαμιέων, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων 
υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι, των 
οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση, λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 212 του ν. 3584/2007, το ΑΣΕΠ ασκεί τον κατά την 
παρ. 1β του αρθρ. 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο τόσο ως προς τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων πρόσληψης όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 
212 του ν. 3584/2007.  
β) Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη λήξη της κήρυξης του 
Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.  
γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή των όρων της σύμβασης είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ                                                          
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