ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνα:
e-mail:

Λευκάδα, 10 Αυγούστου 2021
Αριθμ. Πρωτ: 26804

Βασιλική Φερεντίνου
Αντ.Τζεβελέκη & Υπ. Αθαν.
Κατωπόδη
31 100-Λευκάδα
26453 60613
hrd@lefkada.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝ ΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών».
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις δ/ξεις του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.15)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/13-03-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την υπ. αριθμ. 483/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΤ5ΩΛΙ-34Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λευκάδας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων) με δίμηνη σύμβαση»
7. Το υπ. αριθμ.137151/06-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: «Έγκριση της υπ αρίθμ 483/03-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΤ5ΩΛΙ-34Α)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (01) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και
Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του εν λόγω Δήμου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά,
όπως αναφέρονται στο κάτωθι πίνακα:
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).
β) 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 υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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

με

τα

ανωτέρω

προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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(*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή
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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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ

Επιπλέον θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
2. 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»
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 (05) εργάσιμων
ημερών, από την 12η Αυγούστου 2021 έως και την 18η Αυγούστου 2021, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την στο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Φερεντίνου Βασιλικής ή κ. Βλάχου Νικολάου (τηλ
επικοινωνίας 2645360613 & 2645360506).

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
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