
                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αγρίνιο   10 – 6 -2020    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ.:20683 
 
       
           

                                                          

 
    

   
     Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ μετά την 89/27-5-2020 απόφαση του Δημοτικού του 

Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ.85528/10-6-2020  απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, θα προβεί στην πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, 

για τις ανάγκες των παρακάτω  Τοπικών Ενοτήτων ως εξής: 
    Α΄. 1.Ένας (1) για την Κοινότητα Πεντακόρφου της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων 

2.Ένας (1) για την Κοινότητα Ποταμούλας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και 
3.Ένας (1) για τις Κοινότητες Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας καθώς και για τον 

Οικισμό Μαλευρό της Κοινότητας Κερασέας της Δ.Ε. Παναιτωλικού. 

 
    Β΄Η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 1 Ιουλίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020 , με 

την δυνατότητα η αρδευτική περίοδος να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις κατά 
περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας. 
3.Τίτλο σπουδών 

4.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
5.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

δεν έχουν κώλυμα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004. 
6. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: 

δεν έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 
2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997.   

7. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: 
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως του Υδρονομέα Άρδευσης. 
8. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται  ότι: 

είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου δηλώνοντας την ακριβή Διεύθυνση κατοικίας 
τους. 

 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσίας αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων. 



 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγρινίου, καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων 
των Δημοτικών Ενοτήτων Παρακαμπυλίων και Παναιτωλικού, στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (www.cityofagrinio.gr) 
προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

Στην  ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με την ανακοίνωση θα αναρτηθεί και η αίτηση που θα 
πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών ήτοι από 16 Ιουνίου 2020 

έως και 18 Ιουνίου 2020 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την 
υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr 

 

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

   Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το 
πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. 

   
  Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 

αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. 
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

εργασίας ορισμένου χρόνου 

 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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