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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

  

1. 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) . 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87
 
Α) , όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν . 

3. Την με αρ. 84/06-04-2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩΠΨΩΛΗ-

ΚΧΚ) που αφορά στην Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων ΥΕ 

Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, 

για την αντιμετώπιση των  εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας 

του Δήμου Λεβαδέων. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των εποχιακών και πρόσκαιρων  αναγκών  

πυροπροστασίας του Δήμου,  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα  

προσόντα και για την αναφερόμενη χρονική περίοδο, ως ακολούθως: 

 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων  Διάρκεια σύμβασης  

 
ΥΕ  Εργατών/τριών Γενικών 

Καθηκόντων 

 
8 

Δύο  (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 

Οι υποψήφιοι  των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας  από 18 έως 65 ετών 

 

ΑΔΑ: 62Ι4ΩΛΗ-6ΟΡ



Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων 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  

 

Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω 

των τρεχουσών συνθηκών , ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος , θα 

προσκομίσει αυτά σε  χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα  μετά τη λήξη των 

έκτακτων μέτρων λόγω  του κορωνοϊού COVID-19  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στo Πρόγραμμα   Διαύγεια  και θα δημοσιευθεί στο Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων 

(www.dimoslevadeon.gr)   

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο 

Δήμο Λεβαδέων  από  Τρίτη 13-04-2021   μέχρι και την  Πέμπτη 22-04-2021  :  

 

1. Με ηλεκτρονικό τρόπο  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  email :  

lgikopoulos@livadia.gr , lsanida@livadia.gr   

2. Ταχυδρομικά,  με συστημένη επιστολή  ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά 

, Τ.Κ  32131 )  

3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες  από  9.00 π.μ   έως  13.00 μ.μ    και κατόπιν  

προσυνεννόησης  με τους αρμόδιους υπαλλήλους :  κο Λουκά  Γκικόπουλο και κα 

Λουκία Σανιδά , τηλέφωνα επικοινωνίας  22613-50833, 2261350858. 

 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
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