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ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου 

  

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 το άρθρο 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 παραγραφου 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. 

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. 416/2020  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μυτιλήνης σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η  αναγκαιότητα 

πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων για την 

αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης αποκομιδής σκουπιδιών λόγω των 

έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας που κηρύχτηκε η Π. Εν. Λέσβου.  

4. Την αριθμ. πρωτ. 28697/5-10-2020 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 έκτακτες ανάγκες  της Δνσης Καθαριότητας  που προέκυψαν από την 

κήρυξη της Π. Εν. Λέσβου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας για λόγους δημόσιας υγείας από 9/9/2020 έως και 11/1/2021. 

 

Ανακοινώνει 

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, προς αντιμετώπιση της 

αυξημένης ζήτησης αποκομιδής σκουπιδιών, λόγω των έκτακτων αναγκών που 

προέκυψαν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχτηκε η Π. Εν. Λέσβου 

και συγκεκριμένα της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης 

όπως απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργάτες 

Καθαριότητας 

30 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.   Από την 

υπογραφή 
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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 – χορηγείται από την υπηρεσία). 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους 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  να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και  ότι 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. (υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης – χορηγείται από την υπηρεσία).»  

 

                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 1) στα κεντρικά γραφεία του 

Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 - 

αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος 

Ανθρώπινου δυναμικού μητρώων & διαδικασιών προσωπικού του Δήμου 

Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας 

απαραιτήτως μάσκα τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και 

προσκομίζοντας όλες τις απαραίτητες φωτοτυπίες πχ αστυνομικού Δελτίου 

ταυτότητας. 2) ηλεκτρονικά, η αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μπορούν να 

εκτυπώνονται από το site του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση www.mytilene.gr 

και  στη διαδρομή ηλεκτρονική ενημέρωση/ προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για 

πρόσληψη 30 ατόμων για το Δήμο Μυτιλήνης, να συμπληρώνονται, να 

υπογράφονται και να αποστέλλονται σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση prosopikoumyt@gmail.com.  

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα 

σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας 

ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την 

Τετάρτη 14/10/2020.  

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΥΤΕΛΗΣ  

 

 

 

http://www.mytilene.gr/
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