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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Πρόσληψης δύο (02) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (02) µηνών. 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 

 ΄Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  των άρθρων 113, 163 και  282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 

87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ. 180/Α΄/1999) « 
Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη δηµόσια διοίκηση, µονιµοποιήσεις 
συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/12 <<Πειθαρχικό ∆ίκαιο 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου>> (ΦΕΚ 54/τ. Α’/14-03-2012) όπως 
συµπληρώθηκε µε την παρ.22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 << 
Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίες 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85 

Α/11-04-12) 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) « Καθορισµός των 

προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα », όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε τα Π.∆. 347/2003 (ΦΕΚ. 315/Α΄/2003)  
και 44/2005 (ΦΕΚ. 63/Α΄/2005). 

5. Το αριθ. 194/11-1-2006 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, αναφορικά µε την πρόσληψη προσωπικού 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των ΟΤΑ. 

6. Το Π∆ 147/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»   (ΦΕΚ 
240/Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ΄αριθ. 159-14/29-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ιονίων Νήσων. 
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8. Το αριθ. 180583/09-08-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε το οποίο διαπιστώθηκε η 
νοµιµότητα της ανωτέρω απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.  

9. Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού δύο  (02) ατόµων εκ των οποίων 
ενός (01) ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων και ενός (01) 
ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών. για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών 
αναγκών της Π.Ε. Λευκάδας.   

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

          Την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόµων εκ των οποίων ενός (01) 
ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων και ενός (01) ειδικότητας Υ.Ε. 
Εργατών. µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας δύο (02) µηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών 
αναγκών αρµοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
΄Εργων της Π.Ε. Λευκάδας.   
 
1ος Χειριστής Μηχανηµάτων ΄Εργων  
 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
   1)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού – χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης έργων 1ης 
Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά µηχανήµατα τύπου JCB κ.λ.π.)  
Οµάδας B΄ έως 163 hp (µηχανήµατα µε κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). 
Σύµφωνα µε το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης 
(ΦΕΚ.519/Β΄/2013) σχετικά µε την κατάταξη των Μ.Ε. σε οµάδες και ειδικότητες κατά 
το Π.∆. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α). 
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
3)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 ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας 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 των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω, κατά περίπτωση 
άδειες χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 
συνυπολογισµό και εµπειρίας 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
1)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού – χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης έργων 1ης 
Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά µηχανήµατα τύπου JCB κ.λ.π.)  
Οµάδας B΄ έως 163 hp (µηχανήµατα µε κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). 
Σύµφωνα µε το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης 
(ΦΕΚ.519/Β΄/2013) σχετικά µε την κατάταξη των Μ.Ε. σε οµάδες και ειδικότητες κατά 
το Π.∆. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α΄). 
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆. 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 
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τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
 1)Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού – χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης έργων 1ης 
Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά µηχανήµατα τύπου JCB κ.λ.π.)  
Οµάδας B΄ έως 163 hp (µηχανήµατα µε κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). 
Σύµφωνα µε το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης 
(ΦΕΚ.519/Β΄/2013) σχετικά µε την κατάταξη των Μ.Ε. σε οµάδες και ειδικότητες κατά 
το Π.∆. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α΄). 
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής  του  Ν.∆. 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 (06) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή. 

 
2ος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής 
του Ν.∆. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 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). 

  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Λευκάδας ∆ιοικητήριο µέσα σε επτά (07) ηµέρες 
(ηµερολογιακές) από την υπογραφή της παρούσης.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον υποχρεωτικά και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι: 

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας  

• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: 
α) δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (προσόντα 
και κωλύµατα διορισµού), β) δεν έχουν κώλυµα διορισµού των άρθρων 5 και 
6 του Π.∆. 164/2004 και γ) δεν έχουν κώλυµα οκτάµηνου, αναφέροντας τους 
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φορείς του δηµοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο 
δωδεκάµηνο (12 µήνες) 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί: 1) στους πίνακες ανακοινώσεων του Καταστήµατος της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
∆ήµου Λευκάδας µε πρακτικό ανάρτησης που θα υπογραφεί από τον ενεργούντα την 
ανάρτηση και έναν ακόµη υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 2) στην 
∆υάγεια και 3) στις ιστοσελίδες της Π.Ι.Ν. και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  
 
Αρµόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι η κ. Ελένη Κατσούλα (τηλ. 
Επικοινωνίας 2645360714) 
                                                                              
                                                                               Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                          
 
 
                                                                           ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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