
 

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη 12/5/2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 12756 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για την πρόσληψη υδρονομέων  
 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης 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 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. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4600/ΦΕΚ43/Α΄/9-3-2019.  

6. Τις διατάξεις  του Ν. 4623/ΦΕΚ134/Α΄/9-8-2019. 
7. Τον αριθμ. 42858/6-8-2019 Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
3244/Β΄/23-8-2019. 

8. Την αριθμ. πρωτ.42861/6-8-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στην κατανομή του 
προσωπικού του υπό κατάργηση Δήμου Λέσβου σε συνιστώμενες 

θέσεις του Μεταβατικού ΟΕΥ Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ3249/Β΄/23-8-2019. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 46 της από 30/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ75 (Τεύχος 
Α΄) 

10.την αριθμ. 157/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Μυτιλήνης με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 3 υδρονομέων 

καθώς και ορίστηκε η αρδευτική περίοδος από 20/5/2020 έως 
20/10/2020. 

11.Την αριθμ.πρωτ. 10905/27-4-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.  
 

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) 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: 

ΑΔΑ: ΨΖΔΩ46ΜΓΘΓ-Ι31



 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡΔ/ΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΥΕ 

Υδρονομέω
ν άρδευσης   

  
Δεν απαιτούνται ειδικά 

τυπικά προσόντα. 

Υποβάλλονται αιτήσεις 

από τους υποψηφίους 

υπό την προϋπόθεση 

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 

 

 

 
 

 
 

 
Ευεργέτουλα 

 
 

 
 

 
 
 

 
Από την 

ημερομηνία 
πρόσληψης και 
για χρονικό 

διάστημα έως 
πέντε μήνες 

εντός της 
αρδευτικής 
περιόδου 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Πλωμαρίου 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Λουτροπόλεως Θερμής 

 

   
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 

(με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).  
 

                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που 

αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους. 

 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Δήμου 

Μυτιλήνης (ειδικότερα www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / 

προκηρύξεις/Ανακοίνωση για την πρόσληψη 3 υδρονομέων) εφόσον 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   

 κατ’ εξαίρεση εντυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης 

δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση   και αποστέλλοντάς τα με 

συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 

81132 

μέχρι και την Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 15:00. Πληροφορίες στο τηλ. 

2251350596 Ευμορφία Τυρή.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΖΔΩ46ΜΓΘΓ-Ι31
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