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                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο Δήμος Ιεράπετρας  ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ.71 /9-03-2016  απόφαση 

του Δ.Σ .Ιεράπετρας, όπως ελέγχθηκε η νομιμότητά της με τη αριθμ.4445/12-4-2016 όμοια 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επαναπροκηρύσσεται  στη Δημοτική 
Ενότητα Ιεράπετρας  (1) μια θέση   υδρονομέα, διάρκειας απασχόλησης από την ημέρα  
πρόσληψης του έως και 31/12/2016 αναλυτικότερα: 
 Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας. 
   Τοπική Κοινότητα Μαλλών: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (25 ώρες την 
εβδομάδα) για τους αρδευτικούς τομείς Πατέλας Φλέγας-Λαντζούρου-Βρυσιδίων     

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα : 
Α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας ή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας ,για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. 
Β) Να μην έχουν οφειλές σε τέλη άρδευσης. 
Γ) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. (Κατ΄ 
εξαίρεση δύναται να εκλεγεί και  υποψήφιος μέχρι  65ο ετών κατόπιν όμως  ειδικώς 
αιτιολογημένης απόφασης). Η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 
28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο Ιεράπετρας από την 
τοιχοκόλληση της παρούσης συγκεκριμένα από   19/07/2016 έως και 27/07/2016. 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1.Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας 
2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς 
καταλόγους  της  Τοπικής Κοινότητας 
5.Βεβαίωση μη οφειλών τελών άρδευσης. 
Δεν θα προσληφθούν υδρονομείς οι οποίοι στο παρελθόν εξετέλεσαν πλημμελώς τα 
καθήκοντα τους. 
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 28423-40362-
363  καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.  

Η  παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, 
στις αντίστοιχη Τοπική Κοινότητα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                                         

                                                                                                       
                                                                                                        Μ.Ε.Δ.  

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας 
 
    Φραγκούλης Εμμανουήλ 
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