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Μυτιλήνη 10/11/2020
Αριθμ. Πρωτ.:35967

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 του άρθρου 20 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει
 του άρθρου 212 του Ν. 3584/07
 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555/2018 με τις οποίες
καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄του άρθρου 18 του
Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του
άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των
δήμων και περιφερειών.
 Της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 σύμφωνα με τις οποίες
η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη του πάσης
φύσεως προσωπικού του Δήμου.
2. Την αριθμ. 10189/9-9-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3840/Β΄/9-9-2020 σύμφωνα με
την οποία κηρύχτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας από
9/9/2020 έως και 11/1/2021.
3. Την απόφαση αριθ. 451/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μυτιλήνης σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα
πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων
ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
έως 11/1/2021 για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης της Π. Εν. Λέσβου για λόγους δημόσιας υγείας.
4. Την αριθμ. πρωτ. 35831/10-11-2020 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από τη
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για την κάλυψη της
δαπάνης που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.
5. Tις αυξημένες κατεπείγουσες ανάγκες αντιμετώπισης θεμάτων Δημόσιας
Υγείας, που προέκυψαν από την κήρυξη της Π. Εν. Λέσβου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας.
Ενδεικτικά: α) ενδελεχή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων για τον
περιορισμό διασποράς του Κορωνοϊού, β) ενδελεχή καθαριότητα σημείων
που εμφανίζουν περιοδικό συνωστισμό, γ) συχνό πλύσιμο των κάδων
αποκομιδής απορριμάτων.
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, προς αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Π. Εν.
Λέσβου για λόγους δημόσιας υγείας όπως απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
11/1/2021

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου
μέρους του ν. 3584/07, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που
θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους 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).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσοι
ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται
παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους.
 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Δήμου
Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση /
προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 30 ατόμων για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης της
Π. Εν. Λέσβου για λόγους δημόσιας υγείας,
εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07,
έχουν
την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν 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. (συνιστάται αυτός ο
τρόπος, δε χρειάζεται να επικοινωνείτε με την υπηρεσία για
επιβεβαίωση βλέπουμε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται με
επιτυχία άμεσα)
 να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που
υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/
ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 30
ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Π. Εν. Λέσβου) και αφού τα εκτυπώσουν
και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν στο e-mail
prosopikoumyt@gmail.com βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 17/11/2020 και
ώρα 15:00.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

