
Σελίδα 1 από 2 

 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  
 
 

             Λαμία, 02/09/2020 
 

Αρ. Πρωτ.33869 

   Ταχ. Δνση     : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
   Ταχ. Κώδικας: 351 00  ΛΑΜΙΑ 
   Πληροφορίες: Τσούμα Κ.  
   Αρ. τηλεφ.     :  2231351027  
   Αρ. FAX        :  2231351027 
   E-mail           :  tsoumak@lamia-city.gr  
 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Του οριστικού πίνακα κατάταξης και του πίνακα τοποθέτησης σε θέση 

απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών 

μονάδων. 

 

Ο ΔΗΜΟΣ 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 18 του Ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν. 

4713/2020 (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001, όπως ισχύουν. 

6. Την με αρ. 50175/2020 Κ.Υ.Α. περί διαδικασίας και κριτήρια για την 

πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από 

τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΦΕΚ 3324/τ.Β/2020), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 51938/2020 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 3447/τ.Β/2020).  

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση 

της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή 

διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), 

όπως ισχύει και το σχετικό με αυτήν έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. 

πρ. 52360/19-8-2020 

8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 3841/τ.Β/2016) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35476/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων 

περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

10. Τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας. 

11. Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2020, κατά την 

προβλεπόμενη διαδικασία στο έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με αρ. πρ. 

52360/19-8-2020 

12. Την με αρ. πρ. 31742/21-8-2020 ανακοίνωσή του για την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα 

εννέα (49) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο 

Λαμιέων 

13. Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης με αρ. πρ. 33188/28-08-2020 (ΑΔΑ: 

Ψ1ΠΘΩΛΚ-Σ6Τ). 

14. Τις υποβληθείσες ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης  οι 

οποίες ανήλθαν συνολικά σε έντεκα (11) και εισήχθησαν στην υπηρεσία με 

τους εξής αρ. πρωτοκόλλου: 33280/31-08-2020, 33282/31-08-2020, 

33302/31-08-2020, 33306/31-08-2020 33309/31-08-2020, 33346/31-08-

2020, 33478/01-09-2020, 33480/01-09-2020, 33682/01-09-2020, 33708/02-

09-2020 και 33709/02-09-2020. 

15. Τις ταυτάριθμες απαντήσεις της υπηρεσίας επί των ανωτέρω ενστάσεων 

 

Ανακοινώνει 

 

1. Τον οριστικό πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού 

σχολικών μονάδων, ο οποίος αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο με μορφή 

υπολογιστικού φύλλου .xls, όπου κατηγοριοποιούνται σε υποπίνακες οι 

επιτυχόντες, οι επιλαχόντες και οι απορριπτόμενοι υποψήφιοι.  

2. Τον πίνακα τοποθέτησης των επιτυχόντων σε θέση απασχόλησης (πλήρους 

ή μερικής) 

Οι πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, επί των οδών Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.lamia.gr, στη διαδρομή: «Προκήρυξη για σχολικές καθαρίστριες» 

- οριστικός πίνακας κατάταξης – πίνακας τοποθέτησης. 

 

 

Με εντολή Δημάρχου 

Η Γενική Γραμματέας 
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