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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΤΑ (07) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 113, 163 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 20 εδ. α’ του Ν. 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α), όπως
συμπληρώθηκαν 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) και
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ. 39/Α΄/2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει
Το Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017)
Το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-32020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης»
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7. Το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της
από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020)
8. Το αρ. 22565/3394/16-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Λευκάδας.

9. Την αρ. 272-12/24-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΦΜ7ΛΕ-ΦΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
10. Τις αριθ. 27816/4454/22-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΗΩΑ7ΛΕ-ΞΩΦ) και 27817/4455/22-04-2020 (ΑΔΑ:6ΘΛ57ΛΕΛΣ7) αποφάσεις μας, για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος

του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2020, Ειδικός
Φορέας 02073, ΚΑΕ 0342 και 0352.
11. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού
COVID-19.
12. Την ανάγκη πρόσληψης επτά (07) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά
κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 στην χώρα μας και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την πρόληψη, την υγειονομική
παρακολούθηση και τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που
έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας και
συγκεκριμένα:
- δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, και εν ελλείψει όλων των ειδικοτήτων και
εν ελλείψει άνευ ειδικότητας,
- ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών,
- δυο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,
- ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και
- ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΕΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης
ιατρικού επαγγέλματος γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου ή, εν ελλείψει, όλων των
ειδικοτήτων ή και άνευ ειδικότητας δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους
Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
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ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας (ΤΕ)
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και γ)
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος
(ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους
ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ),
για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.
ΤΕ

ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη
Δημόσιας Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας
Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής

ΥΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 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.

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους 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.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που
τους ενδιαφέρει
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να
προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του
4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην ενότητα «Απαιτούμενα
Προσόντα»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,
καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikitiko.lefkada@pin.gov.gr και
2. κατ’εξαίρεση, εφόσον υφίσταται αδυναμία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα,
απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης, Ανθρωπίνων Πόρων
και Μισθοδοσίας.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε
με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει
προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των
έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης,
Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Λευκάδας, στα τηλέφωνα 26453 60714 – 711.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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