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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) 
και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/11-05-2017). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018) 
6. Την υπ΄ αριθµ. 5/2019 σε Ορθή Επανάληψη (Α∆Α: 9ΗΖ5ΟΡΛΠ-ΧΞ3) Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας µε θέµα «Πρόσληψη προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την είσπραξη ανταποδοτικών τελών 
ελλιµενισµού». 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 31785/14-2-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου µε θέµα «Εισηγητική Έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας µε αντίτιµο».  

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 17817/08-03-2019 (Α∆Α:Ω716465ΧΘ7-ΞΡ4) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών  µε την οποία εγκρίθηκε για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας, η σύναψη δέκα 
(10) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες που 
παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους. 

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 18548/13-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)», 
προς το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας.  

10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας (ΦΕΚ 3326/τ. 
Β’/10-8-2018) και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 630/08-05-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας περί ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας. 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 629/08-05-2019 Βεβαίωση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, περί 
ύπαρξης πιστώσεων για τη κάλυψη της δαπάνης της µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 

12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 645/10-05-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Λευκάδας σχετικά µε την αναγκαιότητα της γνώσης ξένης γλώσσας.  

13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 646/10-05-2019 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Λευκάδας σχετικά µε το τυπικό προσόν της γνώσης Η/Υ.  

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, που εδρεύει 
στην Λευκάδα, ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

103 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
Ν. Λευκάδας 

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 8 µήνες 2 

ΑΔΑ: ΨΡΡΠΟΡΛΠ-2ΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

104 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
Ν. Λευκάδας 

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 6 µήνες 6 

105 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
 

 
∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
 

Ν. Λευκάδας 

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 6 µήνες 2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103, 104, 105 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
 
β)  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

γ) Γνώση χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.    

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.  
Για τις θέσεις µε κωδικό 103 & 104, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι 
του ∆ήµου Λευκάδας. 
Για τη θέση µε κωδικό 105, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα 
προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του 
∆ήµου Μεγανησίου. 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:  
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 3η Ιουνίου 2019 στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, 311 00 Λευκάδα, αρµόδια υπάλληλος 
Γεωργία ∆ιαµάντη, τηλ. επικοινωνίας 26453 60508). 
 
Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης (µαζί µε το «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» και τα «Ειδικά Παραρτήµατα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ και (Α2) 
Απόδειξης Γλωσσοµάθειας») βρίσκεται αναρτηµένο στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας στη διεύθυνση www.lefkada.gov.gr, απ' όπου οι 
υποψήφιοι µπορούν να λάβουν γνώση αυτής. 
 

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος           
  
 
                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ    
 

ΑΔΑ: ΨΡΡΠΟΡΛΠ-2ΑΣ
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