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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ 

οριζμένοσ τρόνοσ 

  

Ο Γήκαξρνο Μπηηιήλεο έρνληαο ππόςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/94 όπσο ηζρύεη  

 ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3584/07 

 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. 

 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ηηο νπνίεο 

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. 

 Τεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4735/2020 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ πάζεο 

θύζεσο πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ. 

2. Τελ αξηζκ. 10189/9-9-2020 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 3840/Β΄/9-9-2020 ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία θεξύρηεθε ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λέζβνπ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο από 

9/9/2020 έσο θαη 11/1/2021.  

3. Τελ απόθαζε αξηζ. 462/2020  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε  αλαγθαηόηεηα 

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηξηώλ  (3) αηόκσλ εηδηθόηεηαο 

ΓΔ Φεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ έξγνπ  έσο 11/1/2021 γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

ηεο  Π. Δλ. Λέζβνπ γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο.  

4. Τελ αξηζκ. πξση. 36106/11-11-2020 Βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο από ηε 

Γλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ. 

5. Tηο απμεκέλεο θαηεπείγνπζεο επνρηθέο θαη πξόζθαηξεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Γλζεο 

Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ πνπ πξνέθπςαλ από ην γεγνλόο ηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πξνβιήκαηνο. 

 

Ανακοινώνει 

 

όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηριών (3) αηόκσλ, πξνο αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 

αλαγθώλ ηεο Γλζεο θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο  Π. Δλ. Λέζβνπ γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο όπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 



ΓΔ Φεηξηζηέο 

Μεραλεκάησλ 

έξγνπ 

3 1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνη Άδεηαο  ρεηξηζηή κεραλεκάησλ 

εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 1.5,  1εο 

εηδηθόηεηαο, νκάδαο Α΄ ή Β΄  ή 2.5., 

2εο εηδηθόηεηαο, νκάδαο Α΄ ή Β΄ ή   

4.1 4εο εηδηθόηεηαο, νκάδαο Α΄ ή Β. 

2. Ιζρύνπζα άδεηα νδήγεζεο Β΄ ή  Γ΄ 

θαηεγνξίαο. 

3. Τίηινο ζπνπδώλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

βξεζνύλ ππνςήθηνη, ηίηινο ζπνπδώλ   

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο εκπεηξία κεηά ηελ 

απόθηεζε ηεο άδεηαο ρεηξηζηή 

κεραλεκάησλ. 

 

 Από την 

σπογραυή της 

σύμβασης έως 

11/1/2021 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ, λα πιεξνύλ ηα γεληθά 

πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ 

κέξνπο ηνπ λ. 3584/07,  λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ 

ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο  θαη λα κελ  έρνπλ 

απαζρνιεζεί ην ηειεπηαίν 12κελν ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 

κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 θαη ην εδάθην ηε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

41 ηνπ Ν. 4325 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε 

θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. (ππνβνιή ππεύζπλεο 

δήισζεο). 

 
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 α)πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 

3584/07 β)Έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο γ)Τν 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, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009 θαη ην εδάθην ηε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ 

εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ 

3. Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ  ηίηινπ ζπνπδώλ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή 

ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ θαη αληηζηνηρία. 

4.  Ιζρύνπζα  άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ  θαη  

νδήγεζεο Β΄ή  Γ΄ θαηεγνξίαο κε ΠΔΙ. 

 
 

                          ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 
Όζνη  ελδηαθέξνληαη λα πξνζιεθζνύλ, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, κπνξνύλ λα  θαηεβάζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηεο ππεύζπλεο 

δήισζεο πνπ ππάξρεη ζην site ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (εηδηθόηεξα 

www.mytilene.gr/ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε / πξνθεξύμεηο/ Αλαθνίλσζε γηα ηελ 

πξόζιεςε 3 ΓΔ Φεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 

αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο  Π. Δλ. 

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


Λέζβνπ), λα ηα εθηππώζνπλ, λα ηα ζπκπιεξώζνπλ, λα ηα ζθαλάξνπλ θαη λα ηα 

απνζηείινπλ καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην e-mail 

prosopikoumyt@gmail.com βάδνληαο ζαλ ζέκα ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο. 

  

 Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) 

εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ήηνη κέρξη θαη ηελ Τεηάξηε 18/11/2020 θαη 

ώξα 15:00.  

 

                                                            Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

                                                              ΔΤΣΡΑΣΙΟ  ΚΤΣΔΛΗ  

 

 

 


