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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 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 άρθρου 212 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007«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 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/τ. Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 της από 20/03/2020 ΠΝΠ, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ.Α/2020. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α’/2020). 

6. Tο με αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί θεμάτων 
προσωπικού ΟΤΑ, που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4764/2020. 

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020).  
8. Την υπ' αριθ.πρωτ. 46968/19-11-2020 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων περί 

ορισμού έμμισθων Αντιδημάρχων (ΑΔΑ Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4). 

ΑΔΑ: 6ΘΛ7ΩΛΚ-Υ3Φ



Σελίδα 2 από 4 

9. Την υπ' αριθ. 5/12-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (ΑΔΑ 6Γ13ΩΛΚ-ΧΛΜ).  

10. Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από την 
αμέσως επόμενη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021. 

11. Το γεγονός ότι υπάρχουν άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες ενίσχυσης σε 
προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου που αποτελούν κρίσιμο τομέα 
παρεμβάσεων για τη διασφάλιση του τομέα υγείας λόγω των απαιτήσεων που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας covid-19 και ειδικότερα της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της 
Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού. 
 
      Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, προκειμένου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του και συγκεκριμένα ειδικοτήτων 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 Διοικητικού 
- Οικονομικού 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 

μέχρι 05/07/2021 

5 

102 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 

ΥΕ Καθαριστές-
στριες σχολικών 

μονάδων 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 

μέχρι 05/07/2021 

10 

103 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 

ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας – 

Συνοδών 
Απορριμματοφό

ρων 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 

μέχρι 05/07/2021 
5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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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, β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου, και γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και 
τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς του.  

102 

α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997), 
β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και τις ανάγκες 
περιορισμού της διασποράς του. 

103 

α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997), 
β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και τις ανάγκες 
περιορισμού της διασποράς του. 

 
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 (https://lamia.gr).  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση και 

Βιογραφικό Σημείωμα και να την 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.  

 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: οι υποψήφιοι, για τον κωδικό θέσης που θα αιτηθούν, 
θα αναφέρουν τους μήνες εμπειρίας στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και αυτό θα 
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επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από τα αρχεία της υπηρεσίας. Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν 
την ζητούμενη εμπειρία θα απορρίπτονται.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι δύο (2) 
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας  στον χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, 
15/01/2021 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 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COVID-19». 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 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.  
  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της 
σύμβασης και μέχρι 05/07/2021. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σε σύμβαση 
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν να υποβάλουν τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και  των λοιπών ιδιοτήτων 
τους, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiologitika@lamia-city.gr 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από 
την επομένη της γνωστοποίησης προς αυτούς της απόφασης πρόσληψης.  

 
                                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                                                                                  ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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