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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ
οριζμένοσ τρόνοσ
Ο Γήκαξρνο Λέζβνπ έρνληαο ππόςε:
1)Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
(ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ
2)Τελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4555 κε ην νπνίν θαηαξγείηαη ε παξ.
10 πεξίπησζε ηδ΄ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν3870/2010 πνπ αθνξά ζηνλ ππνρξεσηηθό
έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ άξζξνπ 225 όπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο ησλ
ΝΠΓΓ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ.
3)ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
41 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ.
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεύρνο Α’) θαη ην άξζξν 116 ηνπ
Ν.4547/2018
4)Τελ ππ’ αξηζ. 666/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ
5)Τελ αξηζκ.πξση. 43881/3-10-2018 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ.
6) Tηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γλζεο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ,
Ανακοινώνει
όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ οκηώ (8) αηόκσλ, πξνο αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ
θαη απξόβιεπησλ αλαγθώλ ηεο Γλζεο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ θαη γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά
ηππηθά πξνζόληα θαη ρξνληθή πεξίνδν:
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΥΔ
Δξγάηεο
Καζαξηόηεηαο

ΓΔ
Οδεγώλ
Απνξξηκκαηνθό
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ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Δεν απαιηούνηαι ειδικά πποζόνηα. Να
πληπούν ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού
πος πποβλέπονηαι για ηοςρ μόνιμοςρ
ςπαλλήλοςρ ηος ππώηος μέποςρ ηος ν.
3584/07. (ςποβολή ςπεύθςνηρ δήλυζηρσοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία)
α) Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος Γ’ ή C
καηηγοπίαρ (π.δ. 51/2012) και
β) Οποιοζδήποηε απολςηήπιορ ηίηλορ
ζσολικήρ μονάδαρ Δεςηεποβάθμιαρ ή
μεηαδεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ηηρ
ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ
αλλοδαπήρ ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ ή
απολςηήπιορ ηίηλορ
ςποσπευηικήρ
εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Δύο (2)
μήνες

Δύο (2)
μήνες

γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν
αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980
απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή
ιζοδύναμορ απολςηήπιορ
ηίηλορ
καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Δ.
580/1970
ή απολςηήπιορ
ηίηλορ
Επγαζηηπίυν Ειδικήρ Επαγγελμαηικήρ
Εκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος
άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ
ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ
αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία
ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην
απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ
άδειαρ
οδήγηζηρ αςηοκινήηος και
γ)
Πιζηοποιηηικό
Επαγγελμαηικήρ
Ικανόηηηαρ (ΠΕΙ).
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
2. Υπεύζπλε δήισζε όηη «πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.
3584/07» θαη όηη «ην ηειεπηαίν 12κελν (ν ππνινγηζκόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994) δελ έρνπλ
απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε
θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ» (παξέρεηαη από ηελ
ππεξεζία).
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (όπνπ απαηηείηαη). Σε πεξίπησζε πηπρίνπ
ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ θαη αληηζηνηρία.
4. Καηά πεξίπησζε όπνην άιιν δηθαηνινγεηηθό ζεσξείηαη απαξαίηεην από ηελ
παξνύζα γηα θάζε εηδηθόηεηα πρ άδεηα θιπ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ
Γήκνπ ΛΔΣΒΟΥ (Γ/λζε: ΔΛ. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε ηει: 2251350597/596 αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ
Γήκνπ Δπκνξθία Τπξή, Καπειάξεο Κσλ/λνο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα
ζε πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ήηνη κέρξη θαη ηε Πεκπηε 01/11/2018.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ
ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΑΛΗΝΟ

