
 
 

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

               Έχοντας υπόψη: 

        1.    Τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν.3784/07 για πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή   

               πρόσκαιρες ανάγκες (δίµηνες συµβάσεις). 

2. Τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε τις δ/ξεις 

της περ. ιε της παρ.2 του άρθρου1 του Ν.3812/2009.  

3. Tις δ/ξεις της παρ.20 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/12 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 22 του  

άρθρου 12 του Ν. 4071/12. 

4. Την υπ΄ αριθµ.  248/2013  απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε την έγκριση προσλήψεων 

προσωπικού µε δίµηνες συµβάσεις.  

        5.    Την αρ. 14820/12.08.13  εγκριτική απόφαση  του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης  

              ∆ιοιίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλαδας και Ιονίου µε θέµα: «Mερική έγκριση της υπ΄αριθ.  

             248/13 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας» . 

6. Την υπ΄αριθµ.   23318/2013 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  Λευκάδας. 

                                                   Ανακοινώνει 

   Ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του ∆ήµου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών  

αναγκών αποψίλωσης χώρων ως λήψη µέτρου πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 

206 του Ν. 3584/2007 ως Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων και 

συγκεκριµένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) µε τα 

αντίστοιχα απαιτούµενα  προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ     Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  ΑΡΙΘΜΟΣ               

ΑΤΟΜΩΝ 

∆ήµος Λευκάδας ΥΕ  Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων  

         2 µήνες            3 

    

                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ                    3 

                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ    Β 

 

                                                  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 α) ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ 2 του ν. 2527/97). 

 β) Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

                            ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Λευκάδα  19  Αυγούστου 2013  
Αριθµ. Πρωτ: 23450 

 

  

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΙ-ΒΛΕ



Οι  ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν  τα παρακάτω  δικαιολογητικά 

στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, οδός: Αντ. Τζεβελέκη  

& Υποσµ. Αθαν. Κατωπόδη (τηλ. 26453 60570, 26453 60506)  από 20/08/2013 έως και 26/08/2013. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1,     Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 

           2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 

(ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).  

               

              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Να αναρτηθεί στο πρόγραµµα :∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στα 

καταστήµατα των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

  

 .Κοινοποίηση: 

 1.  Γραφείο κου ∆ηµάρχου 

 2.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  κου Καραλιόλιου 

 3.  κα. Σκιαδά Ζωή, Αντιδήµαρχο 

 4.  κ. Σούνδια Πραξιτέλη, Αντιδήµαρχο 

6.  κ. Ρόκκο Στυλιανό, Αντιδήµαρχο 

 6.  κ. Βικέντιο Νικόλαο, Αντιδήµαρχο 

 7.  κ. Καρτάνο Ιωάννη, Αντιδήµαρχο 

 8.  κ. Σώλο Φώτιο, Αντιδήµαρχο 

9.    ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 10.  ∆ηµοτικές Ενότητες  -Κοινότητες 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ  

. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΙ-ΒΛΕ


