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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Η.
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. : Νικόλαο Φακουρέλη – Πρόεδρο Δ.Σ., Εμμανουήλ Χαιρέτη
– Αντιπρόεδρο, Ιωάννα Ασμαργιανάκη – Κουτσάκη, Γεώργιο Βουρεξάκη, Εμμανουήλ Καροφυλάκη,
Γρηγόρη Μακαρόνα, Εμμανουήλ Σαλούστρο, Ευανθία Σαμαριτάκη, Ιουλία Σμόνου και Ευγενία Στυλιανού.
Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται : Ο Γενικός Δ/ντής κ. Χαρίλαος Παπαματθαιάκης, ο Δ/ντής Δ/Ο
Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης Μελετών – Κατασκευών
κα Καλλιόπη Τζαβλάκη, ο Προϊστάμενος Βιολογικού Καθαρισμού – Αποχέτευσης κ. Χαράλαμπος
Παπαδογιάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης – Άρδευσης κ. Γεώργιος Σαμαριτάκης, ο κ.
Παναγιώτης Σοφίου – γεωλόγος, καθώς και ο κ. Γεώργιος Μουστάκας, Νομικός Σύμβουλος, υπάλληλοι της
Δ.Ε.Υ.Α.Η.
Συνεδρίασε, στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Κ. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, 71500 Ηράκλειο), στις
19-05-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που
αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 4411/13-05-2016 Πρόσκληση του κ. Προέδρου, προς όλα τα μέλη του
Δ.Σ.
Χρέη Γραμματέων εκτελούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αντωνία Φουρναράκη και Καλλιόπη
Τρευλάκη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130 / 2016
ΘΕΜΑ 7ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
“ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ”
O Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Νικόλαος Φακουρέλης, έθεσε υπόψη των μελών, προς συζήτηση
και λήψη απόφασης, τη με αρ. πρωτ. 4583 / 19-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας, σχετική με το θέμα, η
οποία έχει ως εξής :
“Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 “Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών αναγκών”.
2. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Φ.Ε.Κ. 408/2012 τ. Β’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν.
3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Το προσωπικό που
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12)μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 21 του N. 2190/94. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα
ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Υποχρέωση του Φορέα που
διενεργεί την πρόσληψη είναι να αποστείλει τον πίνακα προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, το αργότερο μέχρι την
31η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης
της παρούσας περίπτωσης. Συνεπώς, δεν απαιτείται η κατάθεση αιτήματος της Υπηρεσίας στο ΑΣΕΠ, για
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προγραμματισμό προσλήψεων, όσον αφορά την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη
διαδικασία πρόσληψής των.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 τ. Α΄), σύμφωνα με τις οποίες οι προσλήψεις
υδρονομέων ορισμένου χρόνου εξαιρούνται του ποσοτικού περιορισμού και δεν εμπίπτουν στη διαδικασία
της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν. 4071/12.
5. Το γεγονός της επέκτασης της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. στα νέα διοικητικά όρια του
Δήμου Ηρακλείου (αριθμ. 7382 Συστατική Πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Φ.Ε.Κ. 1650/25-07-2011), με αποτέλεσμα
οι εργαζόμενοι να μην επαρκούν για την κάλυψη των νέων αναγκών που προέκυψαν.
6. Την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. στις νέες δημοτικές ενότητες (πρώην Δήμοι
Τεμένεους, Παλιανής, Γοργολαϊνι), η οποία περιλαμβάνει και το αντικείμενο της άρδευσης, (αριθμ. 3257
συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Φ.Ε.Κ. 1209/20-05-2013).
7. Το γεγονός ότι το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. έχει απομειωθεί από το έτος 2010 μέχρι και σήμερα
κατά 67 εργαζομένους.
8. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν άμεσα οι
κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και θα αντιμετωπιστούν οι αυξημένες εποχικές, λόγω του θέρους,
ανάγκες άρδευσης, τόσο των ήδη ενταγμένων με το Σχέδιο “Καποδίστριας” αγροτικών Δημοτικών
Κοινοτήτων (Βούτες, Σκαλάνι, Δαφνές, Σταυράκια, Βασιλειές) όσο και των νέων Δημοτικών Ενοτήτων που
εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου με το σχέδιο “Καλλικράτης” (Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαϊνι), για
τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου απαιτείται η συνεχής παρουσία εργαζομένων,
ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης (εκτεταμένα δίκτυα, γεωτρήσεις
και δεξαμενές), ως επίσης και η συντήρηση και καταμέτρηση των αρδευτικών υδρομετρητών.
9. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 47.200 € και αναλύεται ως εξής : Ποσό ύψους 33.600 € θα
βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.1000 του Προϋπολογισμού έτους 2016 της Δ.Ε.Υ.Α.Η., με τίτλο “Τακτικές Αποδοχές
Έμμισθου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου” και ποσό 13.600 θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.03.1000 του
εκτελούμενου Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Η. έτους 2016, με τίτλο “Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.
Μισθωτών Ορισμένου Χρόνου”,
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
Την κάλυψη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υδρονομέων άρδευσης, για τα παρακάτω αναφερόμενα
δημοτικά διαμερίσματα, η οποία θα υλοποιηθεί με την αντίστοιχη πρόσληψη δεκατεσσάρων (14)
εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά ειδικότητα, κατηγορία και
χρονική διάρκεια ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Υ.Ε.

Δεν
απαιτούνται
σύμφωνα με το
N. 2527/97
άρθρο 5 παρ. 2

14

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
(1 υδρονομέας )
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΑΦΝΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ
ΒΛΑΣΣΗ
(1 υδρονομέας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
2 μήνες
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ
ΣΥΛΛΑ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ –
ΑΥΓΕΝΙΚΗΣΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΑ
(2 υδρονομείς)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ
ΑΣΙΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ
ΑΣΙΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΟΥΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ
ΜΥΡΩΝΑ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΥΡΓΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
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(1 υδρονομέας)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση).
4. Να έχουν γνώση και εμπειρία του σχετικού αντικειμένου των αρδευτικών δικτύων των Δημοτικών
Κοινοτήτων, για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης.
Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2
άρθρο 169 N. 3584/2007).
Επισημαίνεται ότι :
α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και
β) Υφίσταται το “ασυμβίβαστο” των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα υποβολής
αίτησης).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της Επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα
και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δ/νση Κων/νου Χατζηγεωργίου
2, Φοινικιά Ηράκλειο). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της
ανακοίνωσης πρόσληψης στον τοπικό τύπο και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η οποία και θα δημοσιευτεί
μετά την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και την έγκριση πρόσληψης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Παρακαλούμε για την απόφασή σας η οποία θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
για τον έλεγχο νομιμότητας.”
Μετά την ανακοίνωση της ανωτέρω εισήγησης, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των
παρευρισκομένων και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη, για τη λήψη απόφασης επί του θέματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη :
- Την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94.
- Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Φ.Ε.Κ. 408/2012 τ. Β’).
- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν.
3812/2009.
- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του N. 2190/94.
- Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
12, παρ. 22 του Ν. 4071/12.
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- Το γεγονός της επέκτασης της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Η. στα νέα διοικητικά
όρια του Δήμου Ηρακλείου (αριθμ. 7382 Συστατική Πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Φ.Ε.Κ. 1650/25-07-2011).
- Την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Η. στις νέες δημοτικές ενότητες (πρώην Δήμοι
Τεμένεους, Παλιανής, Γοργολαϊνι), η οποία περιλαμβάνει και το αντικείμενο της άρδευσης, (αριθμ. 3257
συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Φ.Ε.Κ. 1209/20-05-2013).
- Το γεγονός ότι το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Η. έχει απομειωθεί από το έτος 2010 μέχρι και
σήμερα κατά 67 εργαζομένους.
- Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη πρόσληψη προσωπικού θα καλυφθούν άμεσα οι
κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και θα αντιμετωπιστούν οι αυξημένες εποχικές, λόγω του
θέρους, ανάγκες άρδευσης, τόσο των ήδη ενταγμένων με το Σχέδιο “Καποδίστριας” αγροτικών
Δημοτικών Κοινοτήτων (Βούτες, Σκαλάνι, Δαφνές, Σταυράκια, Βασιλειές) όσο και των νέων Δημοτικών
Ενοτήτων που εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου με το σχέδιο “Καλλικράτης” (Τεμένους, Παλιανής,
Γοργολαϊνι), για τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο.
- Τη με αρ. 91 / 2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, ο οποίος ως τροποποιηθείς ισχύει.
- Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης,
Αποφασίζει, ομόφωνα
Α. Την κάλυψη δεκατεσσάρων θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης για τα παρακάτω
αναφερόμενα Δημοτικά Διαμερίσματα
και την αντίστοιχη πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) εργαζομένων, με Σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατά ειδικότητα, κατηγορία και χρονική διάρκεια ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Υ.Ε.

ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν
απαιτούνται
σύμφωνα με
το Ν. 2527/97
άρθρο 5 παρ.
2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
14

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΔΑΦΝΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ
ΒΛΑΣΣΗ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ
ΣΥΛΛΑ
(1 υδρονομέας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΜΗΝΕΣ
2 μήνες

ΑΔΑ: 7ΨΘ5ΟΡΙΗ-9ΡΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ –
ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ –
ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΒΑ
(2 υδρονομείς)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΟΔΙΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ
ΑΣΙΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ
ΑΣΙΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΒΟΥΤΩΝ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ
ΜΥΡΩΝΑ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΥΡΓΟΥ
(1 υδρονομέας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
(1 υδρονομέας)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (και
προθεσμία υποβολής 5 εργάσιμων ημερών).
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που να τους επιτρέπουν την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).

ΑΔΑ: 7ΨΘ5ΟΡΙΗ-9ΡΕ

4. Να έχουν γνώση και εμπειρία του σχετικού αντικειμένου των αρδευτικών δικτύων των
Δημοτικών Κοινοτήτων, για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον πρόσληψης.
Για τη συνδρομή των γενικών προσόντων οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(παρ. 2, άρθρο 169 Ν. 3854/2007).
Επισημαίνεται ότι :
α) Οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και
β) Υφίσταται το “ασυμβίβαστο” των εκλεγμένων στις Τοπικές Κοινότητες (με το δικαίωμα
υποβολής αίτησης).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της Επιχείρησης, αν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δ/νση Κων/νου
Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της
ανακοίνωσης πρόσληψης στον τοπικό Τύπο και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η οποία και θα
δημοσιευτεί μετά την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και την έγκριση
πρόσληψης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Β. Εγκρίνει και Ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 47.200,00 €, η οποία
αναλύεται ως εξής :
Ποσόν ύψους 33.600,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.1000 του εκτελούμενου Προϋπολογισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.Η., με τίτλο “Τακτικές Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου” και ποσό
13.600 θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.03.1000, με τίτλο “Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. Μισθωτών Ορισμένου
Χρόνου”.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Φακουρέλη, για την υπογραφή της
απαραίτητης Ανακοίνωσης Πρόσληψης.
Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές στο σχετικό
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ακριβές αντίγραφο ατελές, για Δημ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 23-05-2016
Η Γραμματέας

