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Καλλονή 8/7/2020
Αριθ. Πρφη.: 8281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ
οριζμένοσ τρόνοσ
Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο Λέζβνπ έρνληαο ππόςε:
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
(ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ
2) 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.
3) ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
41 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ.
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεύρνο Α’) θαη ην άξζξν 116 ηνπ
Ν.4547/2018
4) Τελ ππ’ αξηζ. 145/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Γπηηθήο Λέζβνπ.
5) Η αξηζ. πξση. 5884/28-05-2020 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ Γπηηθήο Λέζβνπ, πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ.
6) Tηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ππεξεζία πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ
Γπηηθήο Λέζβνπ, κε ηηο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό θαη ηελ άκεζε αλάγθε γηα
θαζαξηζκό θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη αιζπιιίσλ,
Ανακοινώνει
όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δέθα (10) αηόκσλ, πξνο αληηκεηώπηζε έθηαησλ θαη
θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Γλζεο Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ
Γπηηθήο Λέζβνπ θαη γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα
εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη ρξνληθή πεξίνδν:
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΥΔ Δξγάηεο

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
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Δεν απαιηούνηαι ειδικά προζόνηα. Να
πληρούν ηα γενικά προζόνηα διοριζμού
ποσ προβλέπονηαι για ηοσς μόνιμοσς
σπαλλήλοσς ηοσ πρώηοσ μέροσς ηοσ
Ν. 3584/07. (σποβολή σπεύθσνης
δήλωζης-τορηγείηαι από ηην σπηρεζία)

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Δυο (2)
μήνες

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
2. Υπεύζπλε δήισζε όηη «πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Ν.
3584/07» θαη όηη «ην ηειεπηαίν 12κελν (ν ππνινγηζκόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994) δελ έρνπλ
απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε
θαηεπεηγνπζώλ, πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ» (παξέρεηαη από ηελ
ππεξεζία).
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ (όπνπ απαηηείηαη). Σε πεξίπησζε πηπρίνπ
ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ θαη αληηζηνηρία.
4. Καηά πεξίπησζε όπνην άιιν δηθαηνινγεηηθό ζεσξείηαη απαξαίηεην από ηελ
παξνύζα γηα θάζε εηδηθόηεηα πρ άδεηα θιπ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ
Γήκνπ ΓΥΤΙΚΗΣ ΛΔΣΒΟΥ θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (Γ/λζε: Καιινλή
ηει: 2253350246 αξκόδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο ηνπ Τκήκαηνο
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ θ. Βαιειή Νίθε) 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 Λέζβνπ, ήηνη κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 16/7/2020.
Αθόκε νη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε ζθξαγίδα ηαρπδξόκνπ ηελ
ηειεπηαία εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ήηνη ηελ Πέκπηε 16/7/2020.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΤΣΙΚΗ ΛΔΒΟΤ
ΣΑΞΙΑΡΥΗ ΒΔΡΡΟ

