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Λακία, 21/08/2020 
 

Αξ. Πξση. 31742 

   Σαρ. Γλζε     : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνύ 
   Σαρ. Κώδηθαο: 351 00  ΛΑΜΙΑ 
   Πιεξνθνξίεο: Σζνύκα Κ.  
   Αξ. ηειεθ.     :  2231351027  
   Αξ. FAX        :  2231351027 
   E-mail           :  tsoumak@lamia-city.gr  
 

  

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

Ο ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΩΝ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η. Α΄/7-

6-2010), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 (Α’138) όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ηδίσο κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 

4713/2020 (Α΄ 147). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

Τπαιιήισλ», όπσο ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

όπσο ηζρύνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.50/2001, όπσο ηζρύνπλ. 

6. Σελ κε αξ. 50175/2020 Κ.Τ.Α. πεξί δηαδηθαζίαο θαη θξηηήξηα γηα ηελ 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Υώξαο από 

ηνπο Γήκνπο κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

(ΦΔΚ 3324/η.Β/2020), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 51938/2020 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ 3447/η.Β/2020).  

7. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Δγθξηηηθή Απόθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (Αλαζηνιή 

δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280/Α/28-12-2006), 

όπσο ηζρύεη θαη ην ζρεηηθό κε απηήλ έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ κε αξ. 

πξ. 52360/19-8-2020 

8. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 3841/η.Β/2016) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. 

9. Σελ ππ' αξηζ. πξση. 35476/06-09-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Λακηέσλ 

πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ. 
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10. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ζε πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ ηεο ρσξηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο. 

11. Σν γεγνλόο όηη ε θάιπςε ηεο πξνθαινύκελεο δαπάλεο ζα θαιπθζεί από ηελ 

αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. Έηνπο 2020, θαηά ηελ 

πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ζην έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ κε αξ. πξ. 

52360/19-8-2020 

 

Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, ζπλνιηθά ζαξάληα ελλέα (49) αηόκσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηνλ Γήκν Λακηέσλ, σο εμήο:  

 

ΠΗΝΑΚΑ   Α: ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

Υξόλνο 

απαζρόιεζεο 

 

 

Γήκνο 

Λακηέσλ 

 

 

ρνιηθέο 

κνλάδεο 

Γήκνπ 

Λακηέσλ 

ΤΔ 

Καζαξηζηέο-

ζηξηεο 

ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ 

 

Μεξηθήο 

απαζρόιεζεο 

 

Πιήξνπο 

απαζρόιεζεο 

 

 

Γηδαθηηθό έηνο 

2020-2021 
12 (ηξεηο 

ώξεο 

εκεξεζίσο) 

37 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ πνπ έρεη δηαλπζεί κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ή κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ κέζσ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα όζν 

δηάζηεκα παξείραλ ππεξεζία, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ θηήζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα 

θξηηήξηα: 

 

1. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (17 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο) 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Μνλάδεο 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 … 

*  Ωρ βαθμολογούμενη εμπειπία λαμβάνεηαι ςπότη η απαζσόληζη 

ζε ανηίζηοιση θέζη ηος Δήμος Λαμιέυν πος έσει διανςθεί με 

ζςμβάζειρ επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος ή με 
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ζςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος μέζυ ηυν ζσολικών επιηποπών για όζο 

διάζηημα παπείσαν ςπηπεζία. 

 

2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  (20 

κνλάδεο θαη 10 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ηξίηνπ) 

Αξηζκόο ηέθλσλ 4 5 6 7 8 9 10 … 

Μνλάδεο 30 40 50 60 70 80 90 … 

*  Υποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα πολύηεκνορ και ηέκνο 

πολύηεκνηρ οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ 

πποζθοπόηεπηρ βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η 

αθποιζηική βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν. 

 

3. ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ ή ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  (15 κνλάδεο) 

Αξηζκόο ηέθλσλ 3 

Μνλάδεο 15 

*  Υποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα ηπίηεκνορ και ηέκνο ηπίηεκνηρ 

οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ 

βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική 

βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν. 

 

4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (5 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα 

ηέθλα θαη 10 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

Αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

Μνλάδεο 5 10 20 

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔÏΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (10 

κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

Αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

Μνλάδεο 10 20 30 

*  Υποτήθιορ πος είναι ηαςηόσπονα γονέαρ και ηέκνο μονογονεφκήρ 

οικογένειαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ 

βαθμολογικά από ηιρ δύο ιδιόηηηερ. Αποκλείεηαι η αθποιζηική 

βαθμολόγηζη ηυν παπαπάνυ κπιηηπίυν. 

 

6. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ ή ΤΕΤΓΟΤ 

Πνζνζηό αλαπεξίαο 50%-59% 60%-66% 67%-69% 70% θαη άλσ 

Μνλάδεο 10 12 15 17 

*  Ο ςποτήθιορ, ζηο ππόζυπο ηος οποίος ζςνηπέσοςν 

πεπιζζόηεπερ από μία πεπιπηώζειρ αηόμυν, ηυν οποίυν αζκεί 

δικαίυμα πποζηαζίαρ, δικαιούηαι να κάνει σπήζη ηηρ πποζθοπόηεπηρ 

για ηον ίδιο μοπιοδόηηζηρ και πάνηυρ μόνο μίαρ εξ αςηών. 

 

7. ΖΛΗΚΗΑ 

Ηιηθία Έσο θαη 50 εηώλ Άλσ ησλ 50 εηώλ 

Μνλάδεο 10 20 
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Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο 

 

Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, Φιέκηγθ θαη Δξπζξνύ ηαπξνύ,  

θαζώο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν www.lamia.gr κε ηελ έλδεημε «Πξνθήξπμε γηα 

ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο». 

 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ κόλν ηε ζπλεκκέλε 

ηαπηάξηζκε αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηελ αθόινπζε 

δηεύζπλζε:  ypovoli@lamia-city.gr ΠΡΟΟΥΗ!: Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαγξαθεί σο ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ε έλδεημε «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΥΟΛΔΙΩΝ». 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, πξέπεη 

απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. 

Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. ηελ αίηεζε ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα δειώλεηαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail),  

ζηελ νπνία ζα επηζηξαθεί απάληεζε κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ 

εηζαγσγήο ηεο αίηεζεο, πνπ ζα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε  

ηεο πνξείαο ηεο. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηξείο (3) εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην 

ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, δειαδή κέρξη θαη ηελ 

Σεηάξηε 26/08/2020. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο 

ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο, δειαδή κέρξη ώξα 24:00. Σν εκπξόζεζκν ππνβνιήο 

αηηήκαηνο θξίλεηαη από ηε ρξνλνζήκαλζε παξαιαβήο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εηζεξρόκελνπ κελύκαηνο από ην Γήκν Λακηέσλ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Αλ δελ επηζηξαθεί απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηνπ κελύκαηνο κε 

ζέκα «ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΖΝΤΜΑΣΟ» θαη ηελ έλδεημε «ΣΟ 

ΜΗΝΤΜΑ Α ΠΑΡΔΛΗΦΘΗ. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΡΗΔΣΔ», απηό ζεκαίλεη όηη 

ε αίηεζε δελ παξειήζε από ην Γήκν Λακηέσλ θαη νη αηηνύληεο ζα πξέπεη λα 

απεπζπλζνύλ ζηελ Τπεξεζία καο γηα ζρεηηθή επηβεβαίσζε.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ TΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ  

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, 

ζύκθσλα κε ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα πνπ επηθαιείηαη θάζε ππνςήθηνο, ηνπο 

θαηαηάζζεη βάζεη ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη 

ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη, ζε δύν θάζεηο, σο εμήο: 

1.   Καηά ηελ πξώηε θάζε νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο 

γηα ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ, αδηαθξίησο ηεο πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ δειώζεη κε 

http://www.lamia.gr/
mailto:ypovoli@lamia-city.gr
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ηελ αίηεζή ηνπο γηα ζέζε πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο, κε βάζε ηε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (εμπειπία 

απιθμόρ ηέκνυν πολύηεκνηρ οικογένειαρ, ηπιηεκνία απιθμόρ ανήλικυν ηέκνυν, 

μονογονεφκέρ οικογένειερ, αναπηπία, ηλικία). 

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην 

βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (σπόνορ εμπειπίαρ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο 

πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (απιθμόρ ηέκνυν 

πολύηεκνηρ οικογένειαρ) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε 

ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

2. Καηά ηελ δεύηεξε θάζε θαηαηάζζνληαη νη ζαξάληα ελλέα (49) επηιεγέληεο,  

αλαιόγσο κε ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ δειώζεη γηα ηηο ζέζεηο πιήξνπο ή 

κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο κνξηνδόηεζεο πνπ 

ζπγθέληξσζαλ. Δθόζνλ ζε θάπνηα εθ ησλ θαηεγνξηώλ πιήξνπο ή κεξηθήο 

απαζρόιεζεο ζπκπιεξσζνύλ νη πξνθεξπζζόκελεο ζέζεηο, ηόηε νη 

ππνιεηπόκελνη επηιεγέληεο κεηαθέξνληαη ζηελ άιιε θαηεγνξία. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί, από ηνλ ππνςήθην, ηα πεδία πξνηίκεζεο ζέζεο 

ζηελ αίηεζή ηνπ, απηόο θαηαηάζζεηαη ζηηο απνκέλνπζεο ζέζεηο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνεγνύκελεο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε ηεο, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν, θέλσζεο ζέζεσλ ηόηε θαινύληαη λα ηηο θαηαιάβνπλ νη 

επόκελνη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο, εθαξκνδόκελεο εμ 

αξρήο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμεο ζε ζέζεηο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρόιεζεο 

ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ γηα ην ζύλνιν ησλ πξνζιεθζέλησλ. 

3.  Η ηζρύο ησλ πηλάθσλ εθηείλεηαη έσο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο δηδαθηηθνύ 

έηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην 

αξγόηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.lamia.gr , ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 

πξαθηηθό αλάξηεζεο, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε 

αληίξξεζεο αηειώο κόλν γηα εζθαικέλν ππνινγηζκό ηεο κνξηνδόηεζεο, κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) εξγαζίκσλ εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη από 

ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η αληίξξεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ypovoli@lamia-city.gr . ΠΡΟΟΥΗ!: Θα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα αλαγξαθεί σο ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ε έλδεημε 

«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΥΟΛΔΙΩΝ». 

http://www.lamia.gr/
mailto:ypovoli@lamia-city.gr
ΑΔΑ: ΨΒ4ΚΩΛΚ-57Ξ
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Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αληηξξήζεσλ αλαθνηλώλεηαη ν ηειηθόο πίλαθαο 

επηηπρόλησλ–πξνζιεπηέσλ. Οη ηειηθνί πίλαθεο αλαξηώληαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

www.lamia.gr. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ:  Πξόζιεςε  

Σν πξνζσπηθό πξνζιακβάλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηδαθηηθό έηνο, ακέζσο κεηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ. 

Καηά ηελ πξόζιεςή ηνπο νη επηηπρόληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ, ησλ 

ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ypovoli@lamia-city.gr εληόο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ε νπνία αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο γλσζηνπνίεζεο πξνο απηνύο ηεο απόθαζεο πξόζιεςεο, 

πνπ ζα γίλεη κε ηελ απνζηνιή κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-

mail) ζηελ δεισζείζα ειεθηξνληθή δηεύζπλζή ηνπο (e-mail).   

Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ησλ πξνζιεπηέσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 

ππνρξεσηηθά από ηνλ Γήκν Λακηέσλ, ελώ θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε όζσλ 

ππνςεθίσλ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη, 

ησλ νπνίσλ θαηαγγέιζεθε ε ζύκβαζε, ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζύκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή. 

Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 

αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ 

πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ θαη 

θαηαηάζζνληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην Κεθάιαην Σξίην «Καηάηαμε ππνςεθίσλ» 

παξ. 2. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ 

αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην 

ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο 

ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Η Γηεύζπλζε όπνπ ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ην σο άλσ αλαθεξόκελν 

πξνζσπηθό είλαη ε Γ/λζε Παηδείαο – Γηα Βίνπ κάζεζεο – Πνιηηηζκνύ & 

Αζιεηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ην Σκήκα Παηδείαο. 

 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηεινύλ: 

 

http://www.lamia.gr/
mailto:ypovoli@lamia-city.gr
ΑΔΑ: ΨΒ4ΚΩΛΚ-57Ξ
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α. Σν έληππν «ΑΗΣΖΖ – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ» (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ) πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά νη ππνςήθηνη θαη 

 

 

β. ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ γηα ηελ πξόζιεςε θαζαξηζηώλ – θαζαξηζηξηώλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο ηαπηάξηζκεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο, ζε ζπλδπαζκό κε 

επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

 

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΚΟΤΣΟΒΔΛΖ ΩΣΖΡΗΟ 
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