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Αγία Φωτεινή 18-05-2020
Αριθμ. Πρωτ: 1882

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ 11-04-2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011(ΦΕΚ 118/τ.Α/ 24-052011)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 07-062010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28-122009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικά Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Τις διατάξεις του από 28.3/15-04-1957 β. δ/τος (ΦΕΚ 60 Α’) «Περί της
αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει.
7. Τα άρθρα 28 ,28Α και 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
8. Την αριθμ. 26/2020 (6ΚΜΣΩΨΨ-8ΚΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
«Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων ,τομέων δράσης και
αμοιβής αυτών στο Δήμο Αμαρίου για το έτος 2020».
9. Την αριθμ. 2909/13-04-2020 (ΑΔΑ:6Τ4ΒΟΡ1Θ-5Η4) απόφαση Έγκριση της
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020 ως
εξής:
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Όλο το αρδευτικό δίκτυο των Τ.Κ. του
υπόλοιπου Δήμου
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2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 26/2020 (6ΚΜΣΩΨΨ-8ΚΦ) απόφαση του
καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 01-06-2020 έως 31-10-2020.
3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Αμαρίου τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου Αμαρίου περί εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
γ. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
δ. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
ε. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου(θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού,
και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της
ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στην εφημερίδα.
7. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, ημέρες εργάσιμες στο
Δημαρχείο Δήμου Αμαρίου και στα τηλέφωνα 2833340217 και 2833340218.
8. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το
πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

9.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Αμαρίου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο .
Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε πέντε (5)
μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 01-06-2020 και ημερομηνία λήξης την 31-102020, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα
καθαρισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους,
αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και
απασχολούνται για το υπολειπόμενο , κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη
λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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