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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης Υδρον/κού προσωπικού Α.Ο.Σ.Α.Κ. για την  αρδ.περίοδο 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του Ν. 3704/57 «περί συστάσεως Α.Ο.Σ.Α.Κ.
2. Το από 28-3-57 Β.Δ. «περί της Αστυνομίας επί των αρδ.υδάτων» και των αριθ. 

499/75 & 999/80 Π.Δ/των καθώς και του άρθρου 211 του Ν.3584/07 και άρθρο 
58 παρ.5 του Ν.3966/11 

3. Την αριθ 36/4-9-18 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Σ.Α.Κ. 
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό  Λειτουργίας του Α.Ο.Σ.Α.Κ. (άρθρα 29-37)
5. Τις αρδευτικές ανάγκες του Α.Ο.Σ.Α.Κ. για την αρδ.περίοδο 2018-2019

                                              Ανακοινώνει     

Την πρόσληψη υδρον/κού προσωπικού  συνολικού αριθμού έντεκα  (11) ατόμων 
για την κάλυψη των   αναγκών  της  αρδ. περιόδου 2018-2019 α) στην περιοχή 
Δήμου  Βέλου-Βόχας   ως  εξής:  Ζευγολατιό (1),  Ευαγγελίστρια  (1),  ,Βοχαικό  (1), 
Πουλίτσα (1), Κρήνες (1), Βέλο (2), Κοκκώνι (1), β) στην περιοχή Δήμου Σικυωνίων ως 
εξής: Βασιλικό (1),Μούλκι (1),Κιάτο (1).

.
- Η απασχόλησή τους θα είναι αντίστοιχη των χρονικών διαστημάτων της αρδ.περιόδου 

της περιοχής απασχόλησής τους σύμφωνα με τις τρέχουσες αρδευτικές ανάγκες και δεν 
θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

 
  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν ηλικία από 23   ετών έως  
60 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 
4. Να γνωρίζουν το κτηματολόγιο της περιοχής που θα απασχοληθούν ως υδρονομείς.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Τίτλος σπουδών
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2. Πιστοποιητικό οικογεν.κατάστασης & διαμονής
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυν/κής ταυτότητας
5. Υπ.δήλωση σχετικά με προυπηρεσία ή γνώση του κτηματολογίου που θα 

απασχοληθεί.

                      Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της  
Υπηρεσίας  μας  ,  οδός  Περιάνδρου  αριθ.  40  και  ειδικότερα  στο  Γραφείο 
Γραμματείας,   εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει  από την επομένη 
ημέρα  της  ανάρτησής  της  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας   και  στο  χώρο 
ανακοινώσεων  των  Δήμων  περιοχής  δικαιοδοσίας  Α.Ο.Σ.Α.Κ.  και  Δασαρχείου 
Κορίνθου.

 
  

 Ο Διευθυντής Α.Ο.Σ.Α.Κ

                                                                             Παύλος Γιαννακάκος
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