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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ∆ΥΟ (2) Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης
της συγχρηµατοδοτούµενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020» πράξης µε τίτλο «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων –
ΚΗΦΗ ∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002627
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την µε αρ. πρωτ. 2246/24-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, την υπ’
αρίθµπρωτ: οικ. 2769/02-11-2017 2η τροποποίηση αυτής και την υπ’ αρίθ.
1481/28-06-2019 3η τροποποίηση αυτής, µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
2. Την µε αρ.πρωτ. 177/15-06-2017 Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του
υποέργου «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο ∆ήµο
Λευκάδας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (η υπ’ αρίθµ. πρωτ. 900/05-07-2019
τροποποίηση αυτής).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν4314/2014 µε το οποίο εισήχθη εξαίρεση από
το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄),
όπως αυτά ισχύουν, για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου σε συγχρηµατοδοτούµενες
πράξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
6. Την µε αριθµ. πρωτ. Οικ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών (Α∆Α: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π).
7. Την υπ’ αριθµ.26/2020απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Λευκάδας µε θέµα «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού µε
Σύµβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηµατοδοτούµενης

από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης µε Τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ - ΚΗΦΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».(Α∆Α :ΩΝ4ΝΟΕ4Ρ-∆ΝΨ)
8. Την αρίθµ. 31/2020 απόφαση ∆ιοικητικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Λευκάδας µε θέµα: «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
Πρόσληψη Προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο υλοποίησης
της Συγχρηµατοδοτούµενης από το Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» Πράξης µε
Τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόµενες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης
έργουµετην δοµή «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.) ∆ήµου
Λευκάδας», που εδρεύει στηνΚαρυά.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Λευκάδας∆ΕΠΟΚΑΛ,στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων – ΚΗΦΗ ∆ήµου Λευκάδας», µε
κωδικό ΟΠΣ 5002627του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», που χρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ02212016ΕΠ02210045),
πρόκειται να αναθέσει µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σε έναν (1) Ιατρό (Παθολόγο ή
Γενικός Ιατρός) και σε (1) Φυσικοθεραπευτή,υπηρεσίες ιατρικής και παραϊατρικής
φροντίδας αλλά και το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωµένων ωφελούµενων
του ΚΗΦΗ ∆ήµου Λευκάδας.
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως και την
λήξη του έργου,στις 30/06/2022.
Ο προϋπολογισµός του έργου για τηνανωτέρω σύµβαση µίσθωσης έργου της
ειδικότητας,ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ µικτά το έτος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες
διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
ΙΑΤΡΟΣ
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ιατρικής, Σχολών Αλλοδαπής
2. Ειδίκευση στην Παθολογία ή Γενικής Ιατρικής
3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
5. Πιστοποιητικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας 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.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση
εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)
3. Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η
οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από
την έκδοση της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή
Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η
οποία ισχύει µέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης
εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικώς στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α.
Υπόψη: κα ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΓΑ, τηλ. 2645360517
Στην περίπτωση αποστολής των αιτηµάτων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10)
εργάσιµεςηµέρεςαρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου
Λευκάδας, της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Λευκάδας και στο
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας
Ρόκκος Στυλιανός

