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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

του τελικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των 

αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας 

Δήμου Λαμιέων.  

 

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.  

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 άρθρου 57 του ν.4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 

Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης» σύμφωνα με τις οποίες οι συναφθείσες συμβάσεις για τον 

καθαρισμό των σχολικών κτιρίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.4765/2021 

(Α’ 6) και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ 164/2004, το 

δε χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 5 του π.δ 

164/2004 (Α’ 134) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. 

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

7) Την με αρ. 55472/2021Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών«Διαδικασία και κριτήρια 

για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας 

από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΦΕΚ 3352/τ.Β’/26-07-2021). 
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8) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 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. 

9) Το υπ΄ αριθμ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων». 

10) Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/τ.Β’/16.07.2021) «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00". 

11) Την με αρ. 542/03-08-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων 

περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. 

12) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020). 

13) Την υπ’ αρ. 46968/19-11-2020 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί ορισμού 

έμμισθων Αντιδημάρχων και καθορισμού αρμοδιοτήτων τους με εναρμόνισή τους 

στον ισχύοντα ΟΕΥ τουθ Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: Ψ779ΩΛΚ-ΔΝ4). 

14) 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. 

15) Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από την 

χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ καθώς και από ιδίους πόρους του 

Δήμου μας, η οποία θα αποτυπωθεί στην επόμενη αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021 και θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις 

οικον. Έτους 2022.  

16) Το γεγονός ότι για την κάλυψη των αναγκών για την καθαριότητα των Δ.Ι.Ε.Κ. και 

τα Σ.Δ.Ε. και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπ. 

Εσ., θα ακολουθήσει εγκριτική απόφαση από το Υπ. Παιδείας και οι αναγκαίες 

θέσεις προσωπικού,  που κατ΄ εκτίμηση προσδιορίζονται σε τρία (3) άτομα, θα 

καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα 

προκύψουν από την αντίστοιχη ανακοίνωση του Δήμου μας για τις σχολικές 

μονάδες Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. 

17) Την με αρ. πρ. 32050/5-8-2021Ανακοίνωσή του για την πρόσληψη, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων  

(74) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Λαμιέων 

(ΑΔΑ:Ψ5ΜΘΩΛΚ-Β18). 

18) Τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε εκατό είκοσι τρεις 

(123). 

19) Τον με αρ.πρωτ.33469/17-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΕΖΩΛΚ-ΚΨΔ) προσωρινό πίνακα 

κατάταξης για την πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μοναδών. 

20) Την με αρ.πρωτ. 33743/19-8-2021 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση 

Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης στο πλαίσιο της πρόσληψης 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας & Β’/βαθιάς 

Εκπαίδευσης, των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. του Δήμου Λαμιέων». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/472594/
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21) Το πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής που διενέργησε  κλήρωση .στις 

20/8/2021, στο πλαίσιο της πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών 

μονάδων Α’/βάθμιας & Β’/βαθιάς Εκπαίδευσης, των Δ.Ι.Ε.Κ. και των Σ.Δ.Ε. του 

Δήμου Λαμιέων. 

Ανακοινώνει 

Τον τελικό πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας Δήμου 

Λαμιέων, ο οποίος αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο με μορφή 

υπολογιστικού φύλλου .xlsx.  

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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