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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Λευκάδα, 15  Νοεμβρίου 2021 

Αριθ.Πρωτ : 33103 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
    Πρόσληψης, ενός (1) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Καταστήματος και συγκεκριμένα για την κάλυψη της 
ανάγκης ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών νόσησης, καθώς επίσης 
και των βεβαιώσεων αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19. 
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α) για πρόσληψη προσωπικού για 
κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (δίμηνες συμβάσεις) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
3. Τις δ/ξεις του Ν. 4325/15 ( ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.15) 
4. Το άρθρο 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α/15-01-21) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις». 
5. Το άρθρο 20 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 36 
του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α/15-01-21) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και λοιπές 
διατάξεις». 
6. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Λευκάδας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
7. Την υπ’αριθμ.635/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΒΩΩΛΙ-ΩΨ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λευκάδας σχετικά με την  πρόσληψη  έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη 
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών. 
8. Την υπ’αριθμ.206729/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ5ΓΟΡ1Φ-5ΑΓ)  απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με την έγκριση 
της 635/2021 αποφάσεως της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας 
 
                                                    Ανακοινώνει 
 
    Την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την για την κάλυψη 
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών και  πιο συγκεκριμένα για την κάλυψη της ανάγκης 
ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, των πιστοποιητικών νόσησης, καθώς επίσης και των 
βεβαιώσεων αρνητικών διαγνωστικών ελέγχων για κορωνοϊό COVID-19, κατά την είσοδο των 
Δημοτών στο Δημοτικό Κατάστημα.  

 



    Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά: 
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης 
• Υπεύθυνη Δήλωση 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» 
• Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
  Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.     

 
      Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων (03) 
ημερών, από 16/11/2021  έως και 18/11/2021, ηλεκτρονικά στο hrd@lefkada.gov.gr. Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας. Βασιλικής Φερεντίνου  (τηλ επικοινωνίας 2645360613 - 570). 

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 
     Ανάρτηση ανακοίνωσης  
Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου, στα 
καταστήματα των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
 Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ 
 

 
                                                                                       
 


