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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 22/05/2015
Αριθ. Πρωτ.:7350

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:
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΄/24-05-2011)
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και λοιπές διατάξεις».
3.
Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «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΄/28-12-2009)
«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 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6.
Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-04-1957 (ΦΕΚ 60 Α΄) «Περί της
αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει.
7.
Το Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως αυτό
ψηφίστηκε στις 10/04/2014 (Άρθρο 78-Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.3870/2010).
8.
Την υπ’ αριθ. 88/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου «Περί πρόσληψης
υδρονομέων στο Δήμου Θάσου για την αρδευτική περίοδο 2015».
9.
Την υπ’ αριθ. 14475/19-05-2015 σχετική έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία επικυρώνεται η υπ’ αριθ. 88/2015 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου.
10. Την υπ’ αριθ. 14559/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
αντιδημάρχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
1.- Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα
(30) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ως εξής:
Δημοτικά Διαμερίσματα
1. Έδρα του Δήμου Θάσου
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Θεολόγου
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Καλλιράχης
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων
5. Δημοτικό Διαμέρισμα Μαριών
6. Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγίας
7. Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμιάς
8. Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου
9. Δημοτικό Διαμέρισμα Ραχωνίου
10. Δημοτικό Διαμέρισμα Σωτήρος

Αριθμός Θέσεων
δύο (2) θέσεις
τέσσερις (4) θέσεις
τρεις (3) θέσεις
τρεις (3) θέσεις
τρεις (3) θέσεις
δύο (2) θέσεις
δύο (2) θέσεις
πέντε (5) θέσεις
τέσσερις (4) θέσεις
δύο (2) θέσεις

2.-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 88/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από
15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, λόγω όμως ότι η έγκριση της απόφασης, ήρθε αργότερα από την

ημερομηνία 15 Μαΐου, η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2015 θα ξεκινήσει από την
ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού μέχρι στις15 Οκτωβρίου 2015.
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 μη υπερβαίνει το 60ο .
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4.-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΙΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Θάσου (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών –
τηλ. 2593350140), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
6. Τίτλο Σπουδών ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και
γραφή.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
8. ΑΜΚΑ-Α.Φ.Μ.-Α.Μ.ΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.
5.-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού,
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 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική
εφημερίδα.(από 27-05-2015 έως και 02/06/2015).
7.-ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
8.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Θάσου 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 από την ημερομηνία
πρόσληψης και ημερομηνία λήξης την 15-10-2015, χωρίς δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης. Οι επιμέρους όροι θα καθοριστούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
εργασίας.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασής 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.
Όσοι προσληφθούν θα πληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων και Οικ/κων Υπηρεσιών

Πλαφαδέλης Ιωάννης

