
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Λευκάδα, 21/09/2022
Αρ. Πρωτ.: 661

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  της Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28  Α),  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

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

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  του  Ν.  4057/2012  «Πειθαρχικό  Δίκαιο  Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  20  του  Ν.4305/2014  (ΦΕΚ  237/Α΄/31.10.2014)
«Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».

5. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την  Προγραμματική  Περίοδο  2021-2027,  σύσταση  Ανώνυμης  Εταιρείας  «Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/1972  και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184). 

7. Την  Κ.Υ.Α.  υπ’  αριθ.  77094/01-08-2022  «Σύστημα  Διαχείρισης,  Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για
την  πρόσβαση  παιδιών  σχολικής  ηλικίας,  εφήβων  και  ατόμων  με  αναπηρία,  σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης” έτους 2022 - 2023, συγχρηματοδοτούμενης
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την
Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και από
Εθνικούς Πόρους» (ΦΕΚ 4098/τ.Β΄/01-08-2022).
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8. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  10945/2-8-2022  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.,  προς
Ενδιαφερόμενους  για  υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής  σε  πρόγραμμα  της  Δράσης
«Προώθηση  και  υποστήριξη  παιδιών  για  την  ένταξή  τους  στην  προσχολική
εκπαίδευση  καθώς  και  για  τη  πρόσβαση  παιδιών  σχολικής  ηλικίας,  εφήβων  και
ατόμων  με  αναπηρία,  σε  υπηρεσίες  δημιουργικής  απασχόλησης»  Περιόδου  2022-
2023.

9. Το Μητρώο Φορέων / Δομών που συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση
και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και
για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και  ατόμων με αναπηρία,  σε
υπηρεσίες  δημιουργικής  απασχόλησης»  της  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  και
Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),  για  το  Δήμο  Δομής:  Δήμος  Λευκάδας,  Φορέας:
Κοινωφελής  Δημοτική  Επιχείρηση  Πολιτιστικής,  Οικονομικής,  Τουριστικής  και
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, Νομός Λευκάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

10. Την  υπ’  αριθμ.  5815/11.4.2016  εισήγηση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  για  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στην  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  Πολιτιστικής,
Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων),  προς  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

11. Την  υπ’  αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/118/17685/28.7.2016  Εγκριτική  Απόφαση  της
Επιτροπής  της  παρ. 1  του  άρθρου 2  της  ΠΥΣ: 33/2006  (Αναστολή  διορισμών  και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.

12. Το υπ’ αριθμ. 12119/2.8.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης  προς  την  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  Πολιτιστικής,
Οικονομικής, Τουριστικής και  Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας με θέμα την
έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

13. Την υπ’  αριθμ.  10/20.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Δημοτικής  Επιχείρησης  Πολιτιστικής,  Οικονομικής,  Τουριστικής  και  Κοινωνικής
Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας με θέμα 3ο  την αναπλήρωση εργαζόμενης με σύμβαση
εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  για  το  πρόγραμμα  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» στο  Κέντρο  Δημιουργικής  Απασχόλησης
Παιδιών  με  Αναπηρία  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  της  Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης
ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, λόγω εγκυμοσύνης.

14. Το  ΦΕΚ  221/Β΄/10.2.2009  περί  μετατροπής  της  αμιγούς  Δημοτικής  Επιχείρησης
Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας
(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με την ίδια επωνυμία και τα ΦΕΚ
2240/Β΄/6.10.2011 και 139/Β΄/29.1.2013 περί τροποποίησης της συστατικής πράξης
της Επιχείρησης.

15. Την υπ’ αριθμ. 552/10.8.2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Κοινωφελούς
Δημοτικής  Επιχείρησης  Πολιτιστικής,  Οικονομικής,  Τουριστικής  και  Κοινωνικής
Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
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Ανακοινώνει

 Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά  ενός  (1)  ατόμου  για  την  υλοποίηση  της  Δράσης «Προώθηση  και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και
για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε
υπηρεσίες  δημιουργικής  απασχόλησης»  στο  πλαίσιο  Ευρωπαϊκού
Προγράμματος, στην  Κοινωφελή  Δημοτική  Επιχείρηση  Πολιτιστικής,
Οικονομικής,  Τουριστικής  και  Κοινωνικής  Ανάπτυξης  Δήμου  Λευκάδας
(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.),  που εδρεύει στο Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα του εξής,
ανά  υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  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

Έδρα
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής,

Οικονομικής, Τουριστικής και
Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου

Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)
[Για τη στελέχωση της δομής

Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Με
Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)]

Δήμος
Λευκάδας

ΠΕ Ψυχολόγων

Από την υπογραφή της
σύμβασης έως

05-06-2023 1

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  «Αποκλειστική  προθεσμία  για  τη  σύναψη
συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), η
πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  συντελείται
υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της
εγκριτικής  απόφασης της  Επιτροπής  της  παρ. 1  του  άρθρου 2  της  ΠΥΣ: 33/2006.
Μετά  την  παρέλευση  της  προθεσμίας  αυτής  οι  συμβάσεις  δεν  επιτρέπεται  να
συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ψυχολογίας  ή  Φιλοσοφίας  Παιδαγωγικής  και
Ψυχολογίας  με  ειδίκευση  στην  Ψυχολογία  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 επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

     Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

    
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η
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εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:  Κοινωφελής  Δημοτική  Επιχείρηση   Πολιτιστικής,  Οικονομικής,
Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας,  Αντωνίου  Τζεβελέκη &
Υπ. Αθ. Κατωπόδη (Διοικητήριο), Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, υπόψη κας Αγγέλου Όλγας
(τηλ. επικοινωνίας: 2645360517).

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).  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.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας,
στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Λευκάδας,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.  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. 

                                       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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