
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μυτιλήνη 9/5/2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ.:20882 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Ο Δήμαρχος  Λέσβου έχοντας υπόψη: 
 

1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07 
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 

4. την αριθμ. 250/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Λέσβου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη δώδεκα υδρονομέων 

καθώς και η αρδευτική περίοδος ήτοι από 15/5/2019 έως 15/10/2019. 
5. την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 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. 

6. την αριθμ. πρωτ.24722/3-4-2019 εγκύκλιο 14 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών 

κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών με την οποία 
εξαιρείται από την αναστολή η πρόσληψη υδρονομέων. 
7. η αριθμ. πρωτ. 15328/5-4-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Λέσβου, περί ύπαρξης πιστώσεων. 
 

 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, 
προς αντιμετώπιση  αναγκών εξασφάλισης της διατεταγμένης χρήσεως των 

αρδευτικών υδάτων και διαφύλαξης των αρδευτικών έργων -  για τις εξής 
κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά / τυπικά 

προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
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Δεν 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 
(με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικώς και τα ακόλουθα: 
 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και 

β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την 

στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, 
εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) 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 κ. Ευμορφία Τυρή) και (Β) στα Γραφεία των 

Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά τόπους αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά 
τους   μέχρι και την Τετάρτη 15/5/2019.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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