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Η ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.

Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/24/4740/24-05-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων
στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

3.

Την υπ' αριθµ.167690/27-05-2011 απόφαση κατανοµής του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

4.

Το Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

5

Την µε Αριθµ. 251/2011 Απόφαση – Απόσπασµα Πρακτικού Νο 7 (Θέµα 56) της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί κατανοµής προσωπικού της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας της Π.Ε. Λέσβου για το πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2011.

6

Την µε Αριθµ. 205/2011 Απόφαση – Απόσπασµα Πρακτικού Νο 7 (Θέµα 10) της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί κριτηρίων πρόσληψης αρχιεργατών για το
πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2011.

7

Την µε Αριθµ. 206/2011 Απόφαση – Απόσπασµα Πρακτικού Νο 7 (Θέµα 11) της Οικονοµικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης ορισµού α) Επιτροπής ΑξιολόγησηςΒαθµολόγησης

υποψηφίων

προς

πρόσληψη

ως

εποχιακό

προσωπικό

υλοποίησης

του

προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2011 ,β) Επιτροπής Ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων αρχιεργατών προς πρόσληψη ως εποχιακό προσωπικό υλοποίησης του
προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2011.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, µε Απόφαση Περιφερειάρχη, συνολικού αριθµού ενενήντα
δύο (92) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το Τµήµα Φυτικής
και Ζωικής Παραγωγής «στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της
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ελιάς», που εδρεύει στη Λέσβο, για την ειδικότητα του αρχιεργάτη µε µέγιστο
αριθµό ηµεροµισθίων εξήντα (60) και όχι πέραν τις 30-11-2011. Εξ αυτών θα
προσληφθούν σαράντα έξι (46) µε εµπειρία και σαράντα έξι (46) χωρίς
εµπειρία.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
Να µην είναι συνταξιούχοι.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4.
Να έχουν την απαραίτητη ικανότητα για την συµπλήρωση συνεργείου µε το
απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό: 1 αρχιεργάτης -µεταφορέαςπαρασκευαστής και 4 Ψεκαστές. Επίσης να έχει και τη σωστή καθοδήγηση
του συνεργείου κατά την διάρκεια των ψεκασµών.
5.
Να έχουν καλή γνώση της περιοχής.
6.
Να µην έχουν κριθεί ακατάλληλοι κατά το παρελθόν από το πρόγραµµα της
∆ακοκτονίας.
7.
Να έχουν τίτλο Εκπαίδευσης (τουλάχιστον απολυτήριο ∆ηµοτικού).
8.
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).
9. Να έχουν δίπλωµα οδήγησης και να διαθέτουν αγροτικό αυτοκίνητο ή τρακτέρ,
µε όσα ορίζει η σχετική νοµοθεσία περί δυνατότητας χρήσης.
1.
2.
3.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
3. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ∆ (η ηµεροµηνία έκδοσης
της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η
απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ (προκειµένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
6. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Πιστοποιητικό της οικογενειακής
τους κατάστασης του ∆ήµου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/2006).
Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών , εφόσον από αυτό
αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολοµέλειας ΑΣΕΠ της
14/12/2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων προστατεύονται και απολαµβάνουν τα σχετικά
δικαιώµατα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (άρθρο 6,
παρ.3 Ν.3454/2006).
7. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ από την ∆/νση Αγρ. Οικονοµίας.
9. ∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ αντίστοιχο µε το όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί (αυτ/το ή τρακτέρ).
10. Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτοκινήτου ή τρακτέρ.

Γ. ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δήµου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία.

∆. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (παραλαβή από την Υπηρεσία
µας) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,
είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Καραντώνη
2, Τ.Κ. 81100 -Μυτιλήνη Λέσβος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής, Γραφείο ∆ακοκτονίας, υπόψιν κ. Σταµατίου Κλεάνθη (τηλ. επικοινωνίας:
22510-46665).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20η Ιουνίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 15:00.

Ε. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του
νόµου θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή στην
Επιτροπή Ενστάσεων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας Λέσβου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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