
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 30.6.2022 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ           Αριθμ. πρωτ.: 15060
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για την πρόσληψη προσωπικού 

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021): Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. γ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των 
πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του 
Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα εξής:«1. 
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα 
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 
4547/18 (ΦΕΚ 102Α) Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 
κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) 
μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών (12), και η πρόσληψη προσωπικού 
που ασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοστωτική κάλυψη των ακτών 
γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες) σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
4. τις δ/ξεις του άρθρου 54 του Ν. 4662/20 (ΦΕΚ 27Α) «Εθνικός Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού 
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»,  
όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 26 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197Α), 
σύμφωνα με τις οποίες «Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ' εξαίρεση της περ. ιε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009 (Α' 234) προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης, 
συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου διάρκειας σύμβασης που δεν 
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υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, 
στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.» 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 
732/τ.Β΄/13.3.2012), 
6. Το γεγονός ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.
7. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 50/2001, «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Την υπ. αριθμ. 336/2022 (ΑΔΑ:6ΞΑ2ΩΛΙ-Β86) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας περί « Έγκριση πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης 
δράσεων πυροπροστασίας»  
9. Την υπ. αριθμ πρωτ. εσωτ. 1143/20.6.2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί 
αντίστοιχη πίστωση σε ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2023 για την κάλυψη της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού

                                                      Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο 
(2) ατόμων, για κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών, ως 
ακολούθως:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 
(Εκσκαφέα Φορτωτή JCB)

Δύο (2) Τέσσερις (4) μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, 
ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της 
απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
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 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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:

ΑΔΑ: 9ΔΚ2ΩΛΙ-ΞΕΟ



(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας 
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
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 
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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.Δ. 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 
Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β, ειδικότητας 1 
του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με 
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013(*),
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. 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.Δ. 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:

ΑΔΑ: 9ΔΚ2ΩΛΙ-ΞΕΟ



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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 
22/1976(ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α΄).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής 
με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1.Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών

           2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
           εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν  

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου 
ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17. 
5. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά – τυπικά προσόντα για την 
ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrd@lefkada.gov.gr ή 
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ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αν. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, Διοικητήριο 
Λευκάδα, Τ.Κ.31100 (τηλ. επικοινωνίας: 2645360525 και 2645360570, υπόψη κας 
Στραγαλινού Νίκης και κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας), μέσα σε προθεσμία έξι (6) 
ημερών καθώς και στην  ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 1/7/2022 έως 
6/7/2022. 
Η σχετική Ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης θα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr .

                                                                                        O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ  
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