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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ
τρόνοσ
Ο Γήκνο Λεβαδέσλ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 132/11-05-2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΨΙΚΞΩΛΗ-ΡΞΩ) αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελλέα (09 ) αηόκσλ,
πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο θαηαζθήλσζεο ζηε
Παιηνκειηά Διηθώλα γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο δύν (2) κήλεο γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό
αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα:
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

σνηονιζηής – Αρτηγός
Πανεπιζηημιακής Δκπ/ζης (ΠΔ)ή
Σετνολογικής Δκπ/ζης (ΣΔ) ή, ζε
έλλειυη σπουηθίφν με ηα
προζόνηα ασηά, απόθοιηος01
Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης με
εσδόκιμο καηαζκηνφηική εμπειρία.

Κοινοηάρτης (Δπιμεληηής)
καηαζκήνφζης για κάθε εκαηό
(100) καηαζκηνφηές, απόθοιηος
Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης με
εσδόκιμο καηαζκηνφηική εμπειρία.

ΑΡΙΘΜΟ

01

01

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α) Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ζπλαθνύο
εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ζρνιώλ ηεο
αιινδαπήο.
Β) Πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή
ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκσλ ηίηισλ ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο.
Γ) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηεο αιινδαπήο,
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη απνδεδεηγκέλε
επδόθηκν θαηαζθελσηηθή εκπεηξία.
Α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηεο αιινδαπήο,
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
Β) Απνδεδεηγκέλε επδόθηκν θαηαζθελσηηθή
εκπεηξία.
Α)
Πηπρίν
ή
δίπισκα
Σκήκαηνο
Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή
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Νοζοκόμος, απόθοιηος/η
Σετνολογικής Δκπαίδεσζης

ΠΔ/ΣΔ Κοινφνικών Λειηοσργών ή
ΠΔ Φστολόγφν

Προζφπικό Καθαριόηηηας
Τποτρεφηικής Δκπαίδεσζης (ΤΔ)

01

01

02

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο .
Β)
Άδεηα
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
Ννζειεπηή – Ννζειεύηξηαο ή Βεβαίσζε
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ΝνζειεπηήΝνζειεύηξηαο .
α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε
Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο
ή
Κνηλσληθήο
Γηνίθεζεο θαη
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π)
ΑΔΙ
ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή Πηπρίν ή δίπισκα
ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην
νκώλπκν
πηπρίν
ή
δίπισκα
Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ
Δπηινγήο
(Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο.
β)
Άδεηα
Άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο
Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο
λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ.
Ή
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ψπρνινγίαο ΑΔΙ ή ην
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο, θαη
β)
Άδεηα
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
Ψπρνιόγνπ ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο
λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Ψπρνιόγνπ
Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή ηνπ δεκνηηθνύ
(απνθνίηεζε κέρξη 1980) ε απνιπηήξηνο
ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ε
εξγαζηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
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Δργάηες
Γενικών
Καθηκόνηφν
Τποτρεφηικής Δκπαίδεσζης (ΤΔ)

Μαγείρφν Γεσηεροβάθμιας
Δκπαίδεσζης (ΓΔ )

02

01

Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή ηνπ δεκνηηθνύ
(απνθνίηεζε κέρξη 1980) ε απνιπηήξηνο
ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ε
εξγαζηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο
εηδηθόηεηαο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο
Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή
δίπισκα
ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ
Α θαη Β θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνύ
Λπθείνπ
ή
Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο
ρνιήο
ή
ρνιήο
Μαζεηείαο ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν
θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ λ. 580/1970
ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξ.1 ηνπ λ.1870/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιιν ηζόηηκν ηίηιν ηεο
αιινδαπήο θαη εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
εηώλ.
Δπηζήκαλζε: νη θάηνρνη πηπρίσλ βαζηθήο
εθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Β.Γ 151/1971 Μαγεηξηθήο
Σέρλεο
δηεηνύο
θύθινπ
ζπνπδώλ
ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζνπλ απνιπηήξην
ηνπιάρηζηνλ Γ’ Γπκλαζίνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Αληίγξαθν ησλ αλσηέξσ θαηά εηδηθόηεηα ηίηιν ζπνπδώλ
2. Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο
3. Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη
γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν. 3584/07.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ από ηην Πέμπηη 19-05-2022 μέτρι και ηην
Γεσηέρα 30-05-2022 αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ
Λεβαδέσλ (Γ/λζε: νθνθιένπο 15, ηει: 22613-50833, 22613-50858) ζηνπο αξκνδίνπο
ππαιιήινπο ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνύ, θν Ν. Φηιόζνθν θαη θα Λ. αληδά θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ
ΙΧΑΝΝΗ Γ. ΣΑΓΚΑΛΔΓΚΑ
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