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Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονοµέων Άρδευσης µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών του
∆ήµου Λευκάδας, για το έτος 2020.
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
2. Τις δ/ξεις του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.15)
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234Α/28-12-2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/13-03-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την υπ. αριθµ. 113/08-07-2020 (Α∆Α:ΩΦΨ1ΩΛΙ-Ζ4Ξ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Λευκάδας µε θέµα: «Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης µε δίµηνες συµβάσεις»
7. Το υπ. αριθµ.124253/03-08-2020 (Α∆Α: 6ΥΗ9ΟΡ1Φ-073) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε θέµα: «Έγκριση της υπ αρίθµ 113/08-07-2020
(Α∆Α:ΩΦΨ1ΩΛΙ-Ζ4Ξ) Αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη τεσσάρων (04) υπαλλήλων, κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας Υδρονοµέων Άρδευσης,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα δύο (02) µηνών, για την
αντιµετώπιση εποχικών αναγκών του ∆ήµου, όσον αφορά την άρδευση της αγροτικής γης και των
καλλιεργειών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ελλοµένου και Απολλωνίων.
Οι ανωτέρω θα τοποθετηθούν ως ακολούθως
∆ύο (2) υδρονοµείς Άρδευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου
∆ύο (2) υδρονοµείς Άρδευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: « πληρώ τα γενικά προσόντα
διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.
3584/2007»
Επιπλέον δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97)
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός προθεσµίας πέντε (05) εργάσιµων ηµερών,
από την 6η Αυγούστου 2020 έως και την 12η Αυγούστου 2020 , στα γραφεία της υπηρεσίας µας
(Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την στο Τµήµα Ανθρώπινου
∆υναµικού, υπόψη κας Φερεντίνου Βασιλικής ή κου Βλάχου Νικολάου (τηλ επικοινωνίας 2645360613 &
2645360506).
Ανάρτηση ανακοίνωσης
Να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στα
καταστήµατα των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆. ΚΑΛΟΣ
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