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ΓΗΜΟ ΓΤΣΙΚΗ  ΛΔΒΟΤ 

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
& ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  
 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο Λέζβνπ έρνληαο ππόςε: 
 

1. Τν άξζξν 211 ηνπ Ν.3584/07 
2. Τελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3966/2011 
3. Τα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Β.Γ 28.3/15.4.1957 

4. Τελ αξηζ. 116/2020  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ 
Γπηηθήο Λέζβνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε πέληε 

πδξνλνκέσλ θαζώο θαη ε αξδεπηηθή πεξίνδνο ήηνη από 15/6/2020 έσο 
15/11/2020. 
5. Τελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4555 κε ην νπνίν θαηαξγείηαη 

ε παξ. 10 πεξίπησζε ηδ΄ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν3870/2010 πνπ αθνξά ζηνλ 
ππνρξεσηηθό έιεγρν λνκηκόηεηαο ηνπ άξζξνπ 225 όπνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη απνθάζεηο ησλ ΝΠΓΓ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ. 
6. Η αξηζ. πξση. 5495/20-05-2020 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ, πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ. 
 
 αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πέληε (5) αηόκσλ, πξνο 
αληηκεηώπηζε  αλαγθώλ εμαζθάιηζεο ηεο δηαηεηαγκέλεο ρξήζεσο ησλ 

αξδεπηηθώλ πδάησλ θαη δηαθύιαμεο ησλ αξδεπηηθώλ έξγσλ -  γηα ηηο εμήο 
θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά / ηππηθά 
πξνζόληα, ρξνληθή πεξίνδν θαη ηόπν απαζρόιεζεο: 
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Οι σπουήθιοι πρέπει να έτοσν ηλικία από 23 έφς 60 εηών ή έφς 65 

(με ειδικά αιηιολογημένη απόθαζη ηοσ οργάνοσ πρόζληυης).  
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ 
ππνρξεσηηθώο θαη ηα αθόινπζα: 

 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

2. Υπεύζπλε δήισζε όηη α) γλσξίδνπλ θαιά αλάγλσζε θαη γξαθή θαη 
β) δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηελ 
ζηέξεζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο γηα δηνξηζκό σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, 

εθ’ όζνλ δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε (Α) ζηα θεληξηθά 
γξαθεία ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο Λέζβνπ (Γ/λζε: Καιινλή ηει: 2253350246 - 

αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο  Πξνζσπηθνύ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξένπ Γέζπνηλα) θαη (Β) ζηα Γξαθεία ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ (ζηνπο θαηά ηόπνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο) θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο.  

Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
κέζα ζε πξνζεζκία επηά (7) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο 
ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, ήηνη κέρξη θαη ηελ 

Τξίηε 9/6/2020.  
Αθόκε νη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε ζθξαγίδα 

ηαρπδξόκνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ήηνη ηελ Τξίηε 
9/6/2020. 
 

 

  
 

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΗ  ΛΔΒΟΤ 
 
 

ΣΑΞΙΑΡΥΗ ΒΔΡΡΟ 


