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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού  δώδεκα  (12) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης του 

νεοϊδρυθέντος Α΄Βρεφικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων  

 

 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων 

 

Εχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων » ( ΦΕΚ 143 Α΄), όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 παρ. 5 του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ 47 

Α΄)  και με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 26.8.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ 102 Α) . 

2. Την αριθμ. 357/21508/30.11.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ 

6ΒΠΩΩΛΗ-Ρ5Χ) σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού δώδεκα  (12) ατόμων ΙΔΟΧ , χρονικής διάρκειας 

δύο (2) μηνών  για την κάλυψη των άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης του νεοϊδρυθέντος 

Α΄Βρεφικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων , ειδικοτήτων :  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ( 6 άτομα ) , ΔΕ Βοηθών 

Βρεφοκόμων ( 3 άτομα ) , ΔΕ Μαγείρων (1 άτομο ) και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας ( 2 

άτομα )  

3. Την αριθμ. πρωτ. 21265/28.11.2022 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη 

εγγεγραμμένων πιστώσεων για την κάλυψη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού  

 

 

 

Ανακοινώνει  

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δώδεκα (12) ατόμων  χρονικής 

διάρκειας  δύο (2) μηνών για την κάλυψη των άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών στελέχωσης του 

νεοϊδρυθέντος Α΄Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες 

με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα :  
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ  

                   ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή 

Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 

ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 

προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 

και έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 

Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος τίτλος 

των παρακάτω σχολικών μονάδων :  ΙΕΚ ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α και Β κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ 

του ν. 1346/1983  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 

τεχνικής σχολής του ν. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρ.1 του ν.1870/2000 της 

ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και 

εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών. 

Επισήμανση: οι κάτοχοι πτυχίων βασικής εκπαίδευσης 

του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του Β.Δ 151/1971 

Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών 

υποχρεούται να προσκομίσουν απολυτήριο 

τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου 
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ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

2 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( τελευταίο 

εδάφιο  περ. στ΄ παρ.1  άρθρου 40 Ν. 4765/2021  

 

 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων » ( ΦΕΚ 143 Α΄) , να είναι υγιείς και αρτιμελείς  και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 

ετών .  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών  

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 

4. Βεβαίωση απογραφής  ασφαλισμένου  ΙΚΑ  (από το μητρώο του ΙΚΑ )  

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου ( για όσους έχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα 

που σπουδάζουν )  

 

** Οι επιλεγέντες /είσες  οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη πιστοποιητικό υγείας  , σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. Υ1α/Γ.Π..οικ. 76785 ( ΦΕΚ 3758/τ.Β/25.10.2017 ) Υπουργική Απόφαση  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  από Δευτέρα  12 -12-2022    μέχρι και  την Τρίτη  20 -12-2022    

και ώρα 14.00 μ.μ    αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μόνο ηλεκτρονικά   στην  ηλεκτρονική διεύθυνση   

d.dioikisis@livadia.gr  . 

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη , με 

φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές . 

 

 Για    πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο   Γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Λεβαδέων :    κ. Νικόλαο 

Φιλόσοφο (  τηλ. επικοινωνίας  : 22613-50833)   , κα Ευαγγελία Κωνσταντίνου  (τηλ. επικοινωνίας  : 22613- 

50858 ) ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
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