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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Μυτιλήνη 29/6/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                              Αριθμ. Πρωτ.: ΔΔΥ/20048 

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 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του 

άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 
τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15) και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18). 

 του Προεδρικού Διατάγματος 31/2018 (ΦΕΚ61/Α΄/4-4-2018) 
 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 άρθρου 7 του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ166/Α΄/318-2020) 

 Της περίπτ. ιε' παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4765/21 
2) Την αριθ. 53979/20-11-2020 (ΦΕΚ 5311/τ.Β/03-12-2020) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί «κατάρτισης  του 
Οριστικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Μυτιλήνης». 

3) Το αριθμ. πρωτ.14626/26-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» σύμφωνα με το οποίο το 
Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών εξαιρείται από τον προγραμματισμό 

προσλήψεων. 
4) Το αριθμ. πρωτ.2131.17/1360/21/17-5-2021 έγγραφο του Κεντρικού 

Λιμεναρχείου Μυτιλήνης με θέμα «Υποχρέωση για την πρόσληψη 
ναυαγοσωστών και εφοδιασμού με λοιπό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό στις 
λουτρικές εγκαταστάσεις» 

5) Την υπ’ αριθ. 298/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μυτιλήνης. 

6) Την αριθμ.πρωτ.14937/14-5-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.  
7) Την αριθμ. πρωτ.ΔΔΥ/15691/20-5-2021 Ανακοίνωση για την πρόσληψη 3 

ναυαγοσωστών. 
8) Το γεγονός ότι καλύφτηκαν μόνο δύο θέσεις ναυαγοσωστών. 

9) Τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Μυτιλήνης. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026576_S0000113989
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000002071_N0000024689_S0000116312
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000025109_N0000026901_S0000118339
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
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Ανακοινώνει 
 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, ενός ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών 

ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 
Μυτιλήνης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
 
   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ 

Ναυαγοσωστών  
1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας . 

2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η 
οποία θα είναι σε ισχύ. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός (1) 
τουλάχιστον εξαμήνου.  
2) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
Άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, η 
οποία θα είναι σε ισχύ. 
 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 

30/9/2021 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [ Π.Δ. 
31/2018] 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 το τελευταίο 12μηνο (Ο υπολογισμός του  οποίου 
γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο 

υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην  έχουν 
απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη 
κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.  

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικώς  τα ακόλουθα: 
1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
3.  Άδεια Ναυαγοσώστη σε ισχύ 
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 

3584/07, ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο 

(Ο υπολογισμός του  οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας 
απασχόλησης, για την οποία  πρόκειται να προσληφθούν, και προς τα 
πίσω) δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου 

για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.» 
(χορηγείται από την υπηρεσία) 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται 

παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους. 
1. 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 ναυαγοσωστών», και αφού τα 

εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και με μια 
φωτοτυπία της ταυτότητάς τους, της άδειας ναυαγοσώστη και του 

τίτλου σπουδών τους να τα αποστείλουν στο e-mail 
prosopikoumyt@gmail.com βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό 
τους.  

2. να προσέλθουν 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 
προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα, 

προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού Δελτίου 
ταυτότητας τους και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών 

και έχοντας προηγουμένως κλείσει ραντεβού. 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία τριών 
(3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο 
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 

2/7/2021 και ώρα 15:00.  
 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΚΥΤΕΛΗΣ  
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