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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι
όµοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων), καθώς και τις διατάξεις του νόµου του Ελληνικού
Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
Την υπ’ αριθµ. 14/4-2-2022 απόφαση (Α∆Α: 6610ΤΟΡΛΠ-ΧΕΓ) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού
ο
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας µε θέµα 3 : «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, αµειβόµενου από την καταβολή αντιτίµου, για την είσπραξη τελών ελλιµενισµού έτους
2022».
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21961/18-2-2022 εισήγηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ µε αντίτιµο προς το Υπουργείο Εσωτερικών
Την υπ' αριθµ. πρωτ. οικ.
13290/1-3-2022 απόφαση (Α∆Α: ΨΡΜΓ46ΜΤΛ6-ΝΗΩ) του Υπουργού
Εσωτερικών µε θέµα : «Έγκριση πρόσληψης εκατό δεκαπέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου».
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13937/2-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο)».
Την υπ’ αριθµ. 25/9-3-2022 απόφαση (Α∆Α: 94ΛΛΟΡΛΠ-0ΩΟ) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού
Ο
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας µε θέµα 4 : «Τροποποίηση της αριθµ. 14/2022 απόφασης ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. για
την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου αµειβόµενου από την καταβολή
αντιτίµου για την είσπραξη τελών ελλιµενισµού έτους 2022».
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας (ΦΕΚ 3326/τ. Β’/10-82018) και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 378/3-3-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδας περί ύπαρξης κενών θέσεων.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 380/3-3-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
σχετικά µε το απαιτούµενο τυπικό προσόν της γνώσης Η/Υ.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 379/3-3-2022 Βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
σχετικά µε το απαιτούµενο τυπικό προσόν της γνώσης ξένης γλώσσας.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 477/22-3-2022 βεβαίωση του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας, του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6809/2022/1/2022/19-4-2022 έγγραφο του ΑΣΕΠ µε θέµα «Έγκριση ανακοίνωσης».

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, που
εδρεύει στην Λευκάδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά
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υπηρεσία, έδρα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

5 µήνες

6

102

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

5 µήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

101, 102

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που
συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου Λευκάδας (κωδ. θέσεων 101) και του δήµου
Μεγανησίου (κωδ. θέσης 102) (περ. στ και ζ, του άρθρου 12 του ν.4765/2021 και της υπ’ άριθµ.
Πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών).
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ
και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(dltl@lefkada.gov.gr) έως και την 9η Μαΐου 2022.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
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 του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου
Μεγανησίου, καθώς και στις ιστοσελίδες του ∆.Λ.Τ. Λευκάδας (www.lefkadaports.gr), του ∆ήµου
Λευκάδας (www.lefkada.gov.gr) και του ∆ήµου Μεγανησίου (www.meganisi.gov.gr), απ' όπου οι
υποψήφιοι µπορούν να λάβουν γνώση αυτής.
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

