
 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη 14/1/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ.:ΔΔΥ/840 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

 

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. 2190/1994, όπως ισχύουν  

 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 το οποίο 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. 

 του Ν. 4600/ΦΕΚ43/Α΄/9-3-2019.  

 του Ν. 4623/ΦΕΚ134/Α΄/9-8-2019. 

 Της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.4745 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 

του Ν.4764/2020.  

2. Την αριθ. 53979/20-11-2020 (ΦΕΚ 5311/τ.Β/3-12-2020) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Οριστικός Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μυτιλήνης»,  όπως θα ισχύει κάθε φορά. 

3. Το αριθμ. πρωτ.91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που 

αφορά «θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020». 

4. Την υπ’ αριθ.621/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυτιλήνης η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.1/2021 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης. 

5. Την αριθμ. πρωτ. 288/7-1-2021 βεβαίωση της Δνσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου 

Μυτιλήνης. 

6. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας 

του κορωνοϊού Covid – 19. 

 

Ανακοινώνει 

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

συνολικού αριθμού τριανταδύο (32) ατόμων, για την κάλυψη της ανάγκης προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού Covid – 19  της 

Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
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ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Οδηγών  2 α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  

κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)   

β) Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν 

βρεθούν υποψήφιοι, τίτλος σπουδών   

υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 

τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία μετά 

την απόκτηση της άδειας οδήγησης και 

σε περίπτωση που δεν βρεθούν 

υποψήφιοι, τίτλος σπουδών   

υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 

τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρία μετά την 

απόκτηση της άδειας οδήγησης 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 (2)  

μήνες 

ΥΕ Εργάτες 

Καθαριότητας  

30 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.   (2)  

μήνες 

 

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 και  να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα 

τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (μόνο για την περίπτωση αποστολής 

αίτησης στο e-mail)  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 έχουν 

την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους» (παρέχεται από την υπηρεσία). 

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (μόνο για τους οδηγούς). Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και 

αντιστοιχία. 

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας (μόνο για 

τους οδηγούς) και δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας εάν είναι απαραίτητο.  

 

 

                          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 

μέσω της φόρμας που έχει δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη προκήρυξη στη 

διαδρομή (www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/ 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 32 ατόμων για την κάλυψη της ανάγκης 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

Covid – 19,  εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07,   και έχουν 

την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. (συνιστάται αυτός ο τρόπος για τους εργάτες 

καθαριότητας, δε χρειάζεται να επικοινωνείτε με την υπηρεσία για 

επιβεβαίωση βλέπουμε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται με επιτυχία 

άμεσα) 
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 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 32 ατόμων για την 

κάλυψη της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 

πανδημίας του κορωνοϊού Covid – 19 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 

οδηγοί θα πρέπει να σκανάρουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι τίτλος 

σπουδών, φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας 

κλπ)  

  

 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 Πέμπτη 21/1/2021 και ώρα 

15:00.  

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΥΤΕΛΗΣ  
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