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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού δέκα πέντε (15) υπαλλήλων, ειδικοτήτων δέκα (10) εξ αυτών ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας, τεσσάρων (4) ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρων και ενός (1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (σάρωθρο) µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2)
µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του ∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2019.
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Τις δ/ξεις του Ν. 4325/15 ( ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.15)
Τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν.3784/07 (ΦΕΚ 143/Α) για πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (δίµηνες συµβάσεις)
Τις δ/ξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Τον ισχύοντα ΟΕΥ του ∆ήµου Λευκάδας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Την υπ’αριθµ.203/2019 (Α∆Α: ΨΩ∆ΙΩΛΙ-Ι2Ψ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
σχετικά µε την πρόσληψη δέκα πέντε (15) υπαλλήλων, ειδικότητας δέκα (10) εξ αυτών ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας, τεσσάρων (4) ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρων και ενός (1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (σάρωθρο), µε δίµηνη σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ).
Την υπ’αριθµ.126124/13-06-2019 (Α∆Α: 6Η5ΣΟΡ1Φ-5Β0) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά µε την έγκριση της 203/2019 αποφάσεως
του δηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δέκα πέντε (15) υπαλλήλων και πιο συγκεκριµένα, δέκα (10) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
τεσσάρων (4) ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρων και ενός (1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
(σάρωθρο), µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στις ∆ηµοτικές Ενότητες Λευκάδας, Ελλοµένου, Απολλώνιων,
Σφακιωτών, Καρυάς και Καλάµου στον τοµέα καθαριότητας, λόγω της αυξηµένης κίνησης της θερινής
περιόδου
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Για την κατηγορία ΥΕ Εργατών Καθαριότητας:
•
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.
3584/2007»

Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του ∆ηµοσίου για την απόδειξη εµπειρίας στο
αντικείµενο.
Επιπλέον δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

•

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. Για την κατηγορία ∆Ε29 Οδηγών Απορριµµατοφόρου:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β)
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών
Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού
Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου
Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την
απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση των αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού
Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν:
•
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.
3584/2007»

•

Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του ∆ηµοσίου για την απόδειξη εµπειρίας στο
αντικείµενο.

∆. Για την κατηγορία ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (ΣΑΡΩΘΡΟ)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει
βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε
τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι
ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή µηχανηµάτων u941 έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας ,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού- χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ τάξης Γ΄ ή Άδεια
χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α, ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1 της
κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού
Σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού- χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα
αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να
προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο
της εµπειρίας.
Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν:
•
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.
3584/2007»
•
Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του ∆ηµοσίου για την απόδειξη εµπειρίας στο
αντικείµενο.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων (05) ηµερών, από
20/06/2019 έως και 26/06/2019, στα γραφεία της υπηρεσίας µας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ.
Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας
Βασιλικής Φερεντίνου (τηλ επικοινωνίας 2645360613 - 570).
Ανάρτηση ανακοίνωσης
Να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στα
καταστήµατα των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

