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ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.∆.Ο.Χ.

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,

•
•
•
•
•
•
•

•

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική στο χώρο
της Αυτ/σης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ],
Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.],
Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.∆.Κ.Υ.],
Τις διατάξεις του από 28.3/15-4-1957 Β.∆/τος «Περί της αστυνοµίας επί των
Αρδευτικών Υδάτων»
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 [Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις],
Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 [Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και άλλες διατάξεις],
Την αριθ. 71/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων [Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου ως Υδρονοµέα Άρδευσης],
Την αριθ. 110163/7-6-2018 έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκ/νης ∆/σης
Πελοποννήσου – ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη ενός [1] ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
[3µηνης διάρκειας], ως Υδρονοµέα Άρδευσης για το αρδευτικό έργο του «Κάπου
Παπαδούς» του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ως κατωτέρω:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΕ Υδρονοµέα Άρδευσης

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

3 µήνες

1

2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
• Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην υπερβαίνουν το 60ο.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως επιλογής τους.

•

Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση], µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.

3. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –
Κρεστένων, έναντι των υπολοίπων υποψηφίων και ανεξαρτήτως των προσόντων που
αυτοί κατέχουν.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και
∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου, αίτηση µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
• Απολυτήριο τίτλο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
• Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. [για τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα
Ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.].
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:
α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του το κώλυµα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
γ. είναι άνεργος και
δ. τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει
απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού
εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική
περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό
διάστηµα απασχόλησής του.
• Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε [5] ηµερολογιακές ηµέρες και
αρχίζει από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας.
6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα Ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο [µια ηµερήσια τοπική
εφηµερίδα], στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος, και στις Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου: Σκιλλουντίας, Φρίξας,
Πλουτοχωρίου και ∆ιασέλλων.

Ο ∆ήµαρχος
∆ιονύσιος Μπαλιούκος

