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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ  
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Ο.Υ. 

ΤΔ  ΤΓΡΟΝΟΜΔΑ  ΑΡΓΔΤΗ 
 
 

            Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

             Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν 
ηεο Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Γ.Κ.Κ.], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 211 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.],  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ από 28.3/15-4-1957 Β.Γ/ηνο «Πεξί ηεο αζηπλνκίαο επί ησλ 
Αξδεπηηθώλ Τδάησλ»,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009 [Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο 
πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο], κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο 
πεξηπη. Ιζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3966/2011 [Λνηπά ζέκαηα 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ],  

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ ελάηνπ ηνπ λ. 4057/2012 [Πεηζαξρηθό Γίθαην 
Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ], ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 
12 ηνπ λ. 4071/2012 [Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε], θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 
Ν. 4325/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο, θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο], 

 Σελ αξηζ. 7364/7-2-2022 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ [Πξνγξακκαηηζκόο 
πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2022], ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε 
ζπγθεθξηκέλε πξόζιεςε εμαηξείηαη ηεο έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006, 

 Σελ αξηζ. 82/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ΤΔ Τδξνλνκέα Άξδεπζεο, γηα ην αξδεπηηθό έξγν ηνπ Κάκπνπ Παπαδνύο], 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Ν Δ Ι 

 

1. Σελ πξόζιεςε ελόο [1]  αηόκνπ, γηα ην αξδεπηηθό έξγν ηνπ «Κάκπνπ Παπαδνύο» ηνπ 
Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κέρξη θαη ηελ 30ε 
επηεκβξίνπ 2022, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Έλα [1] άηνκν Καηεγνξίαο θαη Κιάδνπ ΤΔ Τδξνλνκέα. 



 

 
2. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο,  θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεώο ηνπο, πξέπεη λα βξίζθνπλ 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 ηνπ Ν. 3584/2007 [πξνζόληα θαη 
θσιύκαηα δηνξηζκνύ] 
 

3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Αίηεζε 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Σίηινπ πνπδώλ. 

 Φσηναληίγξαθν Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. [γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξώα 
Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.]. 

 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

 Βεβαίσζε Μόληκεο Καηνηθίαο. 

 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη λα δειώλνπλ πσο θαηά 
ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο, βξίζθνπλ ζην πξόζσπό ηνπο εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 ηνπ Ν. 3584/2007.  

 
4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Θα πξνηαζνύλ νη ππνςήθηνη: 

 Οη νπνίνη έρνπλ επηβεβαησκέλε πξνϋπεξεζία ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν.  

 Οη νπνίνη είλαη κόληκνη θάηνηθνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ην αξδεπηηθό έξγν «Κάκπνπ Παπαδνύο» θαη 
εηδηθόηεξα ησλ Κνηλνηήησλ: Πινπηνρσξίνπ, Γηαζέιισλ, θηιινπληίαο θαη Φξίμαο. 

 
5. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη ζε δέθα [10]  εκέξεο, από ηελ επνκέλε 
ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζηνλ Σνπηθό Σύπν θαη ππνβάιινληαη καδί κε ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ή 
ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ: 
dkresten@otenet.gr. 

 
6. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε δύν εκεξήζηεο ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο, ελώ νιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο. 
 

 
                                                                                              Ο Γήκαξρνο 
                                                                                              
                                                                                       Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο   


