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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής 

διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών 

Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του. 

 

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 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. 

Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 

άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016). 

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. 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». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 

του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 

τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, σύμφωνα με τις οποίες 

επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με 
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σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 

παρ. 1 της από 20/03/2020 ΠΝΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

68/τ.Α/2020. 

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

ισχύει. 

10. Την υπ' αρ. 35255/04-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: 

«Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαμιέων» (ΑΔΑ: 

66Ι4ΩΛΚ-ΦΧΚ). 

11. Την υπ’ αρ. 35923/09-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματέα του Δήμου, Ευσταθία 

Χριστοπούλου και παροχής σε αυτήν εξουσιοδότησης προς υπογραφή 

εγγράφων» (Δ: 6ΡΨΟΩΛΚ-ΗΦ5). 

12. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας στο χώρο ευθύνης του Δήμου 

Λαμιέων αποτελούν κρίσιμο τομέα παρεμβάσεων για τη διασφάλιση του 

τομέα υγείας. 

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

αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020, που θα γίνει στο αμέσως 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

14. Την με αρ. πρ. 34163/03-09-2020 ανακοίνωσή του για την πρόσληψη, με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) 

ατόμων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

– Συνοδών Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του. 

15. Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης με αρ. πρ. 35198/09-09-2020 (ΑΔΑ: 

Ω0ΛΙΩΛΚ-ΗΔΞ). 

16. Τις υποβληθείσες ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης  οι 

οποίες ανήλθαν συνολικά σε δύο (2) και εισήχθησαν στην υπηρεσία με τους 

εξής αρ. πρωτοκόλλου: 35334/10-09-2020 και 35409/11-09-2020. 

17. Τις ταυτάριθμες απαντήσεις της υπηρεσίας επί των ανωτέρω ενστάσεων. 

 

Ανακοινώνει 

 

Τον οριστικό πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών 

Απορριμματοφόρων, για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του, ο οποίος αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο με μορφή υπολογιστικού 

φύλλου .xls, όπου κατηγοριοποιούνται σε υποπίνακες οι επιτυχόντες, οι 

επιλαχόντες και οι απορριπτόμενοι υποψήφιοι.  

Οι πίνακες θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος, επί των οδών Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, και στην ιστοσελίδα 
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του Δήμου www.lamia.gr, στη διαδρομή: «Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για 

πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-

19.» 

 

Με εντολή Δημάρχου 

Η Γενική Γραμματέας 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

http://www.lamia.gr/

