
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Μυτιλήνη 25/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 43316
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου
 
Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:
1. Την  απόφαση  αριθ.521/2017   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 

Λέσβου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η  αναγκαιότητα πρόσληψης 

του προσωπικού 

2. Την  αριθμ.  πρωτ.  43711/21-7-2017  Έγκριση  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου

3. Την αριθμ. πρωτ. 41524/17-7-2017 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από τη 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου

4. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

5. το άρθρο 212 του ν. 3584/07

6. το άρθρο 20 του ν. 2190/94 όπως ισχύει 

7.  Tις έκτακτες ανάγκες  της υπηρεσίας μας που προέκυψαν από το σεισμό 

της 12ης Ιουνίου 2017,

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  συνολικού  αριθμού  εβδομήντα  (70) ατόμων,  προς  αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό 
ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού 
Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας και  β) Αδεια 
άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών. 3 ΜΗΝΕΣ 
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ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 3

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) 
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 
(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου 3 ΜΗΝΕΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 4

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  και β)  γνώση 
Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 3 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C 
κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)  και 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή 
απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που 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 και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω  άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ΄  ή C  κατηγορίας 
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση 
του πιστοποιητικού επαγγελματικής 
ικανότητας ΠΕΙ 
(παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 3 ΜΗΝΕΣ 
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ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ 
( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ GRADER) 2

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Ζ'  τάξη Γ' ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή 
Β΄ ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε   και ισχύει, και β)  Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  και γ) Οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας ή Απολυτήριος 
τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 3 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ (ΤΣΑΠΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ)

1 α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξη Γ' ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή 
Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 1.1 ή 1.3  της κατάταξης του 
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε   και ισχύει, και
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

3 ΜΗΝΕΣ 
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αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ 
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 1

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Ε΄  τάξης Γ' ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α' ή 
Β΄ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.4 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 & 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καιβ) 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  και γ) 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ήΑπολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 3 ΜΗΝΕΣ 
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ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ - BOBCAT 2

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας E'   τάξη Δ' ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ή 
Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και
β)  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 3 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. 
ΕΡΓΟΥ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ - 
ΤΣΑΠΑ (ΤΥΠΟΥ JCB)

3 α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας  Β'  τάξη Δ' ή άδεια χειριστή 
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ή 
Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για 
τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 
της απόφασης με αριθμ. οικ. 
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καιβ)  Άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική,  και γ) Οποιοδήποτε 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ήΑπολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

3 ΜΗΝΕΣ 
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αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή.

ΔΕ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή 
Ελαιοχρωματιστή  ή Τεχνίτη 
Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που 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 και   αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.               3 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

9 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 

3 ΜΗΝΕΣ 
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(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) 
υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΚΤΗΡΙΩΝ Α' 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 
Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης 
κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ 
ειδικότητας (ΠΔ 108/13) καιβ) 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών μετά την άδεια. 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997 3 ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

22 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 

3 ΜΗΝΕΣ 

ΑΔΑ: Ω42ΖΩΛΦ-6Ν4



άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής.

Απολυτήριοι τίτλοι Γ' Γυμνασίου των 
σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 
1979-1980 γίνονται δεκτοί.

Οι υποψήφιοι  πρέπει  να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  και  να 
πληρούν τα γενικά  προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για  τους μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να μην  έχουν απασχοληθεί 
το τελευταίο 12μηνο σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για 
κάλυψη  κατεπειγουσών,  περιοδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών.  (υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης – χορηγείται από την υπηρεσία).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  «πληρούν  τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που 

προβλέπονται  για  τους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  πρώτου  μέρους  του  Ν. 
3584/07» και  ότι  «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν 
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 
14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη 
κατεπειγουσών,  περιοδικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών»  (παρέχεται  από  την 
υπηρεσία).

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

4.  Ισχύουσα  άδεια οδήγησης Β΄ή  Γ΄ κατηγορίας.
5.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
6.  Άδεια χειριστή μηχανημάτων ή λοιπές άδειες και πιστοποιητικά όπως ζητούνται 
κατά περίπτωση.

                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του 
Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 - 
αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού 
του Δήμου Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
μέχρι και τη Δευτέρα 31/7/2017. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003623_N0000000078_S0000001615
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