
 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη 8/3/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΥ/6807 

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 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του 

Ν.4547/2018 

 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. 

2. Την υπ’ αριθ. 87/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυτιλήνης.   

3. Την αριθμ.πρωτ. ΔΟΥ/4052/17-2-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.  

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μυτιλήνης (ΦΕΚ 
5311/τ.Β/03-12-2020). 

5. Την αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ69/146/οικ3713/1-3-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ». 

6.  Tις υπηρεσιακές ανάγκες της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Μυτιλήνης, 

 

Ανακοινώνει 

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με 

τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ βοηθητικών 

Οικοδομικών 

εργασιών  

3 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.  Δύο (2)  

μήνες 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και 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) 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους. 

1. να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης 

μέσω της φόρμας που έχει δημιουργηθεί για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση  

στην κατηγορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ του ιστότοπου του Δήμου Μυτιλήνης  με τίτλο 

«Ανακοίνωση για την πρόσληψη 3 ατόμων  για την κάλυψη των αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»,  εφόσον α)πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 

του ν. 3584/07 β) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και γ)Το τελευταίο 12μηνο (ο 

υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 

του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 

πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και το εδάφιο ιε  της 

παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325  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) 

2. να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει 

στον ιστότοπο του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην κατηγορία 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ του ιστότοπου του Δήμου Μυτιλήνης  με τίτλο «Ανακοίνωση για 

την πρόσληψη 3 ατόμων  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών»,  και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν 

και να τα αποστείλουν στο e-mail prosopikoumyt@gmail.com με μια 

φωτοτυπία της ταυτότητάς τους βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους. 

3. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης είναι δυνατό να 

γίνει κατάθεση με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 

2251350551 και 2251350596. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους όταν δεν συμπληρώνεται η φόρμα 

υποβολής αιτήσεων η οποία συνιστάται αλλά αποστέλλεται αίτηση στο e-mail ή 

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
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κατατίθεται αυτοπροσώπως, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

β) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και γ)Το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του 

οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) 

δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και το εδάφιο ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 41 

του Ν. 4325 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη 

κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.» (παρέχεται από την 

υπηρεσία). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

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 τη Δευτέρα 15/3/2021 και ώρα 

15:00.  

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΥΤΕΛΗΣ  
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