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                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                        ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων, (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 
στο Δήμο Λευκάδας »

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει

2. Τις δ/ξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα 
εξής: « 1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
κατά την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά 
πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών και επιτρέπεται μόνον: α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από 
σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, β) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και γ) 
εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχθεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία 
προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.  2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης 
ανάγκης. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά τα λοιπά, για το 
προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».
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3. Τις δ/ξεις του άρθρου 51 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112) με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, 
αξιολόγησης και ανταμοιβής για ενίσχυση αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης, 
ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» οι οποίες 
τροποποίησαν τις δ/ξεις του αρθρου 36 του Ν. 4765/2021, προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4765/2021 αναδιατυπώθηκαν οι ρυθμίσεις αναφορικά 
με τη δυνατότητα των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, καθώς και όλων των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω 
νόμου να προσλαμβάνουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων απειλής της 
δημόσιας υγείας κ.λπ. Για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων δεν απαιτείται η 
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η τήρηση της διαδικασίας και των 
κριτηρίων του ν.4765/2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες που έχουν 
προκύψει. Με τις ίδιες διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν 
έκτακτο προσωπικό και σε περίπτωση που οι ως άνω επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες 
συνεχιστούν και πέραν του οκταμήνου. Εφόσον οι φορείς της παρ. 1 εκτιμούν βασίμως ότι οι 
ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, κινούν τη διαδικασία 
νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του 
φορέα για την πρόσληψη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει ή κάποιου άλλου οργάνου.
3. Το υπ. αριθμ. 2168/11.1.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Θεομηνία  
- Πλημμύρες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

4. Το υπ. αριθμ. 7679/25.1.2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021

5. Την υπ. αριθμ. 10791/10.12. 2021 (ΑΔΑ: 9ΘΡΜ46ΝΠΙΘ-0ΑΗ) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας  η Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων 
και οι Δημοτικές Κοινότητες Καλαμιτσίου, Λευκάδας, Αγίου Νικήτα και Κατούνας της 
Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 30 
Μαΐου 2022, στις ανωτέρω περιοχές
7. Την υπ. αριθμ. 4717/27.5.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΕΨ46ΝΠΙΘ-7ΩΠ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας  στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας 
Απολλωνίων και στις Δημοτικές Κοινότητες Καλαμιτσίου, Λευκάδας, Αγίου Νικήτα και 
Κατούνας της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 
8. Την υπ. αριθμ. 385/2022 (ΑΔΑ: Ψ7Λ4ΩΛΙ-543) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πυρκαγιών κλπ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 51 
του Ν. 4940/2022»
9. Την ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Λευκάδας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
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10. Το γεγονός ότι θα πρέπει να προσληφθεί προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεδομένου ότι το τακτικό 
προσωπικό του Δήμου Λευκάδας είναι αντικειμενικά αδύνατο να ανταποκριθεί 
11. Την υπ. αριθμ. εσωτ. 1264/21.7.2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
σχετικά με πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που 
εκδηλώθηκαν στις 29 και 30.11.2021 στο Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
νομοθεσία, την αριθμ. 385/2022 (ΑΔΑ: Ψ7Λ4ΩΛΙ-543)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και την υπ. αριθμ. 4717/27.5.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΕΨ46ΝΠΙΘ-7ΩΠ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, ως ακολούθως:

  α/α Ειδικότητα/Κύρια Προσόντα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
 ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 
με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 
β)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 
με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος  
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 
β) 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.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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α 
με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος  
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 
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β) 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.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.

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
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:
(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 
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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:
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.
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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».

3

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και 
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν 
καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω 
προσόντα) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών 
Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 
Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις 
δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα 
ανωτέρω προσόντα) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

4 μήνες 1

3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του 

Ν. 4765/2021).

4 μήνες 8

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του 

8 μήνες 4

ΑΔΑ: ΡΠΔΖΩΛΙ-ΩΛΜ



Ν. 4765/2021).

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 τις ειδικότητες ΔΕ 
Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και ΔΕ Φυλάκων

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 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 27.7.2022 έως και 2.8.2022 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Επίσης η σχετική Ανακοίνωση καθώς και υπόδειγμα της αίτησης θα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας 
του Δήμου καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

                                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ 
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