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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

« Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίού ορισµένου
χρόνου».
Ο ΤΟΕΒ Ερνθροποτάµου πού εδρεύει στους Μεταξάδες ύστερα από το νπ"αριθµό
347543/22364/10-12-2021 Απόφασης"Εγκρισης της Α.∆.Σ. 56/14108-12-2021 από την Π.Α.Μ.Ο.
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ "Εβρου , και το 45913/15-02-2022 έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση
∆ιοίκησης , Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νοµικών Προσώπων Κοµοτηνής µε Θέµα: Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού στον Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων Ερνθροποτάµου σε
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφού 2, τον άρθρον 46 το ν.4456/2017, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 66 παρ. 8 του Ν. 4546/2018 και το άρθρο 42 του ν.4673/2020 .
(Α∆Α:ΨΚ 16ΟΡ 1 Υ ?3Κ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι Θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίού ορισµένού χρόνον,
συνολικού αριθµού έξι (6 ) ατόµων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών, σύµφωνα µε το άρθρο 15
του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) τον Οργανισµού.

1. Υ∆ΡΟΝΟΜΕΙΣ (ΥΕ) δύο (2) ΑΤΟΜΑ.
Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την καλή και εύρύθµη λειτουργία τον αρδευτικού
δικτύού, τήρηση τον προγράµµατος άρδεύσης, αστυνοµία αρδευτικών υδάτων διανοµή αυτών,
τήρηση Κανονισµού άρδεύσης, συγκέντρωση κιλοβάτ (Κω) αρδευτικών γεωτρήσεων, στατιστικών
στοιχείων αρδεύσιµων καλλιεργειών, συγκέντρωση κτηµατολογικών στοιχείων και γενικά σε
εργασίες πού απαιτείται να γίνουν. Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς που λόγω των
πληµµυρών Ιανουαρίού - Φεβρουαρίού 2021 το έργο τον Αναδασµού δεν έχει αποκατασταθεί
εκκρεµούν εργασίες αποκατάστασης ζηµιών γι' αυτό οι υπηρεσίες πού θα προσφέρούν οι
παραπάνω Θα έχουν να κάνούν και µε την αποκατάσταση τον κατεστραµµένού δικτύού
άρδευσης και των γεωτρήσεων όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνει . Θα προσφέρουν υπηρεσία
επί τόπού τον έργού εκτός κατοικηµένων περιοχών. Λόγω της ιδιάζούσας φύσης της εργασίας θα
πρέπει να είναι κάτοχοι ιδίον µεταφορικού µέσον (Ι.Χ. αυτοκίνητο, µοτοποδήλατο ή άλλο
µεταφορικό µέσο).
Τυπικό προσόν. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδεύσης.( Για τούς υποψήφιούς πού
έχούν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου, για όσούς αποφοίτησαν
αργότερα απολυτήριο τριταξίού Γυµνασίού)
Για την πρόσληψή των κρίνεται απαραίτητη η εντοπιότητα ώστε να είναι γνώστες της
αγροτικής περιοχής πού εξυπηρετούν και η προϋπηρεσία.
Η απασχόλησή τούς Θα είναι χρονικής διάρκειας πέντε (5 ) µηνών και ανάλογα µε τις
ανάγκες τον Οργανισµού ο χρόνος απασχόλησης µπορεί να παραταθεί για ένα (1) µήνα.
Οι προσλαµβανόµενοι Θα απασχοληθούν στις παρακάτω αγροτικές περιοχές: Αλεποχωρίον Πολιάς - Λάδης - Ελαφοχωρίον - Μεταξάδων - Παλιονρίου - Σαύρας Ασπρονερίον - Βρυσικών Ευγενικού - Μάνης - Καρωτής -Ελληνοχωρίον - ∆ιδυµοτείχού - Κονφοβούνον - Κυανής και
Ασβεστάδων.
Σε µεταφορά

Από µεταφορά
Η αµοιβή των προσληφθέντων Θα γίνεται µε µισθό σύµφωνα µε τον Ν.4354/2015.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ (Υ Ε) ΕΝΑ (Ι) ΑΤΟΜΟ.
Ηλεκτροσυγκολλητής ένα (]) άτοµο.
Η πρόσληψη του ανωτέρω απαιτείται για την συντήρηση των αρδευτικών
δικτύων, αποκατάσταση κεντρικών δικτύων, επισκευή σωλήνων αρδευτικών και γενικά σε
εργασίες πού Θα κριθούν ότι είναι απαραίτητες για τον Οργανισµό. Προσφέρει εργασία επί τόπού
τον έργού, εκτός κατοικηµένης περιοχής. Λόγω της ιδιάζούσας φύσης της εργασίας ο Οργανισµός
διαθέτει δικό τον µεταφορικό µέσο . Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς πού λόγω των
πληµµυρών Ιανοναρίον - Φεβρουαρίού 2021 το έργο τον Αναδασµού δεν έχει αποκατασταθεί
εκκρεµούν εργασίες αποκατάστασης ζηµιών γι' αυτό οι υπηρεσίες πού θα προσφέρούν οι
παραπάνω θα έχουν να κάνούν και µε την αποκατάσταση του κατεστραµµένου δικτύού
άρδεύσης και των γεωτρήσεων όσο αυτό είναι δυνατόν να γ ίνει . Τνmκόν προσόν: Κάτοχος
πτυχίού Ηλεκτροσυγκολλητή ή Πιστοποιητικό τεχνίτη εγκαταστάσεων ύδρεύσης και αποχέτευσης
µε γνώση χρήσης ηλεκτροκόλλησης και οξυγονοκόλλησης. Η διάρκεια απασχόλησής του Θα είναι
πέντε (5 ) µήνες και ανάλογα µε τις ανάγκες τον Οργανισµού ο χρόνος απασχόλησης µπορεί να
παραταθεί για ένα (1) µήνα.
Απαιτείται και δίπλωµα οδήγησης αυτοκινήτού και προϋπηρεσία.
Η αµοιβή τον προσληφθέντος Θα γίνεται µε µισθό σύµφωνα µε τον Ν.4354/2015.
4. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Υ.Ε) ΤΡΙΑ (3) ΑΤΟΜΑ.
Εργάτες γενικών καθηκόντων τρία (3) άτοµα. Η πρόσληψη των ανωτέρω απαιτείται για την
συντήρηση των αρδευτικών δικτύων, αποκατάσταση κεντρικών δικτύων, επισκευή σωλήνων
αρδευτικών, καθαρισµό αποστραγγιστικών τάφρων και γενικά σε εργασίες πού θα κριθούν ότι είναι
απαραίτητες για τον Οργανισµό. Προσφέρούν εργασία επί τόπού τον έργού, εκτός κατοικηµένης
περιοχής. Λόγω της ιδιάζούσας φύσης της εργασίας Θα πρέπει να είναι κάτοχοι δικού τούς
µεταφορικού µέσον. Η ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς πού λόγω των πληµµυρών
Ιανοναρίον - Φεβρουαρίού 2021 το έργο τον Αναδασµού δεν έχει αποκατασταθεί εκκρεµούν
εργασίες αποκατάστασης ζηµιών γι' αυτό οι υπηρεσίες πού θα προσφέρούν οι παραπάνω Θα
έχούν να κάνούν και µε την αποκατάσταση τον κατεστραµµένού δικτύού άρδευσης και των
γεωτρήσεων όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνει .Tvmxόv προσόν, Απολυτήριος τίτλος
υποχρεωτικής εκπαίδεύσης,( για τούς υποψήφιους πού έχούν φοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο
∆ηµοτικού Σχολείου, για όσούς αποφοίτησαν αργότερα απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου). Η
διάρκεια απασχόλησης Θα είναι πέντε ( 5 ) µήνες και ανάλογα µε τις ανάγκες τον Οργανισµού ο
χρόνος απασχόλησής τούς µπορεί να παραταθεί για ένα (1) µήνα.
Η αµοιβή των προσληφθέντων Θα γίνεται µε µισθό σύµφωνα µε τον Ν.4354/2015.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) Οι παραπάνω αριθµοί προσλαµβανοµένων αποτελούν συνολικό αριθµό έξι (6 ) ατόµων.
β) Ο Οργανισµός Θα προβαίνει σε προσλήψεις ανάλογα µε τις ανάγκες τον. Θα ληφθεί
υπόψη η νέα αγροτική πολιτική, τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν στην άρδεύση των
καλλιεργειών επίσης και άλλα προβλήµατα πού θα προκύψούν.
γ) Η µετακίνηση τον προσωπικού στο τόπο εργασίας θα γίνεται µε δικό τούς µεταφορικό
µέσον.
δ) Σε περίπτωση πού παρονσιασθούν ανάγκες για παροχή υπηρεσίας σε άλλούς τόπούς
εντός τον αρδευτικού δικτύού, ο ΤΟΕΒ διατηρεί το δικαίωµα µετακίνησης των Υδρονοµέων.
Σε µεταφορά

Από µεταφορά
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η ηλικία των προσλαµβανοµένων πρέπει να είναι από 21 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχούν κώλυµα κατά το άρθρο 22 τον Υπαλληλικού κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική απαγόρευση).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση για την πρόσληψη του υποψηφίου στην οποία δηλώνονται τα
στοιχεία ταυτότητος, και ο τόπος κατοικίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση µονίµου κατοικίας
Φωτοαντίγραφο ∆.Α.Τ.
Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπονδών, όπου απαιτείται.
(Επικυρώνεται από τον Οργανισµό εφόσον προσκοµισθεί το πρωτότυπο).
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας.
Υπεύθύνη δήλωση τον Ν. 1599/85 ότι δεν απολύθηκε από την θέση τον
Υδρονοµέα ή άλλη Θέση κατά τα προηγούµενα έτη.
Να έχει απαραίτητα άδεια οδήγησης Μοτοποδηλάτον, Αυτοκινήτου ή

άλλον µεταφορικού µέσον.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώού που να έχει εκδοθεί ένα µήνα κατ"
ανώτερο από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τον.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα απαιτούµενα προσόντα αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση που είναι αναρτηµένη στο
γραφείο τον Οργανισµού και στο ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου (∆ιαδίκτυο) . Πληροφορίες και έντύπα
δίδονται στο γραφείο τον ΤΟΕΒ Ερνθροποτάµον στους Μεταξάδες κατόπιν ραντεβού
στο τηλέφωνο 25530 51356.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά Θα κατατίθενται στον Οργανισµό τον ΤΟΕΒ Ερυθροποτάµον
στούς ΜΕΤΑΞΑ∆ΕΣ µέχρι τις 13-04-2022 ηµέρα Τετάρτη κάθε εργάσιµη ηµέρα από ώρα 08:00
π.µ έως στις 14:00 µ.µ κατόπιν ραντεβού η Θα υποβάλλονται µέσω mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση toeverit@otenet.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 255305 ] 356.
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