
     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
ΜΕ  ΣΥΝΑΨΗ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α 
2. Τις διατάξεις της από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνοµίας επί των 
Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  211 Ν.3584/07 σύµφωνα µε τις οποίες η πρόσληψη τους 
δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, 
και ενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του νόµου 3966/2011 όπου στις 
εξαιρέσεις του ν. 3812/2009  προστίθενται και οι υδρονοµείς άρδευσης 

5.   Την υπ’ αριθµ. 23/14-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΟΟΛΖΛ-Τ65) απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής 
απασχόλησης , συνολικά ενός  (1 ) ατόµου, στο κάτωθι Τ.Κ. του Δήµου Θέρµης για 
το έτος 2020 ως εξής: 

προκειµένου στη διανοµή των αρδευτικών υδάτων για την αρδευτική περίοδο 
έτους 2020 της κατωτέρω Τοπικής Κοινότητας ως εξής: 

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειµένου να καλυφθούν άµεσα οι ανάγκες διανοµής 
αρδευτικών υδάτων στους καλλιεργητές του  ανωτέρω Τ.Κ.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ                   
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ)      
---------------------------- 
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531           

ΑΔΑ: ΨΨ93ΟΛΖΛ-ΘΒΕ                         
                       Θέρµη, 

29/04/2020 
                          Αριθµ. Πρωτ.:
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Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. 

Αγίου Αντωνίου  Δ.Ε. 

Θέρµης

1 6 11

Τ.Κ. – διάρκεια αρδευτικής περιόδου 6 Μηνών 

(ΑΠΟ 15/5 ΕΩΣ 15/11)

Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου  Δ.Ε. Θέρµης

 1

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026141_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026141_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026141_N0000001921
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000523_N0000025388_S0000101211


1. Απαιτούµενα Προσόντα 

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονοµέας πρέπει: 

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β.   Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην έχει υπερβεί το 60ο . 
γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

Δεν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του 
διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 

2..  Απαιτούµενα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συµµετοχής – προτίµησης, στην 
οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυµούν να 
απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώσει µία µόνο Τοπική  Κοινότητα. 

Μαζί µε την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 

2)   Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου 
στο µητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία 
της γέννησης.  

Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, 
εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των 
προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να 
προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσµίας από τον 
διορισµού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζηµιώσεως. Η 
προθεσµία αυτή δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση 
του εγγράφου του διορισµού.  

3.  Εκλογή υδρονοµικών οργάνων 

Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
Λόγω επανάληψης της διαδικασίας που οφείλεται στην υπαναχώρηση αιτούντων και 
καθώς έχει παρέλθει αρκετός χρόνος χωρίς να έχουν τοποθετηθεί υδρονοµείς στο 
ανωτέρω Τ.Κ. στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ένας για κάθε Τ.Κ.  θα γίνει 
άµεσα η τοποθέτηση τους καθώς δεν θα υπάρχει λόγος επιλογής. Ο διορισµός των 
υδρονοµέων αφορά µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή 
ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2). 

Οι αποδοχές των εκλεγµένων υδρονοµέων θα καθορισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.4354/2015. 

4. Αναδιορισµός 

Τα Υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα εκ τούτων ευδοκίµως υπηρετούντα 
όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά για την επόµενη ή τις επόµενες αρδευτικές 
περιόδους, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 5. Καθήκοντα Υδρονοµέων (σύµφωνα µε το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’]  «Περί 
αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων») 

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών 
κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισµός, κατά τα  
κρατούντα έθιµα και την καθιερωµένη σειράν αρδεύσεως. 

β.   Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η 
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο 
αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους. 

γ.    Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια 
της καλής  συντήρησής τους. 
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δ.    Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή 
επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων 
ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των 
υδάτων. 

ε.     Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. 

6.   Δηµοσίευση Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου  (Διοικητικές Υπηρεσίες) 
τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού 
Συµβουλίου) µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ., των Δηµοτικών Καταστηµάτων  Θέρµης, και Βασιλικών στον Δικτυακό τόπο 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: http://www.deya-thermis.gr/  και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: 
https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

5. Αιτήσεις  ενδιαφεροµένων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 30/04/2020-06/05/2020 στα 
γραφεία της ΔΕΥΑ Θέρµης στην οδό Μακρυγιάννη 15Α Θέρµη.  
Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης Μακρυγιάννη 15Α Θέρµη και 
συγκεκριµένα στην κ. Καραµβαλάση Γεωργία ( τηλ.2310-460534) & Κωστίκα Μαρία 
(τηλ.: 2310-460532) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από  30-04-2020 έως και  
6-05-2020.  

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ   
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