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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 ( ΦΕΚ 177 Α΄) .
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , (
ΦΕΚ 64/τ.Α΄/ 14.3.2020) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 ,
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 και από την περίπτ. β' της παρ. 2 του
άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος
A’) [Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης ].
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 ( Α΄234) .
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (
ΦΕΚ 3212/τ.Β/30.12.2011 ) .
6. Την με αρ. 246/6.10.2020 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ: 6ΕΟ2ΩΛΗ-ΛΑΚ).
7. Την με αρ. 250/αρ.πρωτ.20448/13.10.2020 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:
ΩΞ73ΩΛΗΥ-019 ) , η οποία αφορά την τροποποίηση της αριθμ.246/13.11.2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και την Εγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού οκτώ (08)
ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου , ειδικότητας ΥΕ
Καθαριστών/Καθαριστριών , μερικής απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) ,
χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των
σχολικών μονάδων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού
πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 , με
δεσμευτική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτώ (08) ατόμων, μερικής
απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Α για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των
σχολικών μονάδων , για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού
πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 , με τα
αντίστοιχα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ. Πίνακα Β ) :

Ειδικότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης
Αριθμός ατόμων

ΥΕ
Μερικής απασχόλησης ( τρείς
Καθαριστών/Καθαριστριών (3) ώρες ημερησίως )

Οκτώ (08)

Διάρκεια σύμβασης
Τέσσερις (4) μήνες

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα ( τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, του Ν. 2527/97

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του
αιτούντος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα θα αναρτηθεί στo Πρόγραμμα Δια@γεια και θα δημοσιευθεί στο Πίνακα Ανακοινώσεων του
Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ( dimoslevadeon.gr)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο
Λεβαδέων ( Δ/νση Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά ) από Πέμπτη 15-10-2020 μέχρι και την Πέμπτη 22-102020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,στους αρμόδιους υπαλλήλους : Λουκά Γκικόπουλο ( τηλ.
επικοινωνίας : 22613 -50833 ) και Σανιδά Λουκία ( τηλ. επικοινωνίας : 22613-50848 )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

