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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμαρχος Καβάλας

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 περί πρόσληψης υδρονομέων 

άρδευσης.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957.
4. Το υπ’ αριθ. 4180/12-2-2020 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων όπου 

σύμφωνα με την αρ.891/2011 Α.Δ.Σ. ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής 
περιόδου η 1η Μαΐου και λήξης της η 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους

5. Την με αριθμό 110/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καβάλας, με 
την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων 
άρδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών συστημάτων της αρδευτικής 
περιόδου έτους 2020.

6. Την  από 2/4/2020 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη συνολικά είκοσι πέντε (25) Υ.Ε. Υδρονομέων Άρδευσης, για την 
αρδευτική περίοδο από 1-5-2020 έως 30-9-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών συστημάτων του Δήμου 
Καβάλας την αρδευτική περίοδο έτους 2020, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καβάλας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνουν το 60ο.  
«Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο έχοντας ηλικία μέχρι 65 ετών, κατόπιν ειδικής 
αιτιολογημένης απόφασης» (προσθ. εδαφ. από άρθρο 2  Β.Δ. 339/1960).
γ) Να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κατεβάζουν έντυπο αίτησης από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
kavala.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ › ΕΡΓΑΣΙΑ ›ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει από 9/4/2020 έως και 13/4/2020 με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email) στην διεύθυνση personnel@kavala.gov.gr 

Με την αίτηση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) έχω 
τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις (Δημοτικού),  β) δεν έχω κώλυμα από ποινική 
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καταδίκη & δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, γ) έχω την ελληνική 
ιθαγένεια .

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή το έντυπο οδηγιών που είναι 
αναρτημένο μαζί με την παρούσα ανακοίνωση , ώστε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
σωστά την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση.
                  
Η παρούσα να αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλίππων και του  Δήμου Καβάλας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

                                       
                                                                                                    Ο  Δήμαρχος Καβάλας

                                                                                                   Θεόδωρος Μουριάδης
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