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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                  Δομοκόσ   8/5/2020                                     
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ      
ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ                                                                                                             Αρικ. πρωτ.   3389 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΪΝ ΤΠ/ΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
& ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΤΗ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

(ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010)  

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 211 «Πρόςλθψθ υδρονομζων άρδευςθσ» του ν.3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Προςωπικοφ Διμων και 

Κοινοτιτων» 

3. Το άρκρο 58 του ν.3966/14.5.2011  "Θεςμικό Πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν Σχολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ 

Πολιτικισ, οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ" ςτο οποίο ορίηεται ότι 

ςτισ εξαιρζςεισ του ν. 3812/2009  προςτίθενται και οι υδρονομείσ άρδευςησ οι οποίοι προςλαμβάνονται από τουσ διμουσ με τθ 

διαδικαςία που προβλζπουν οι διατάξεισ του Β.Δ/τοσ «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων». 

4. Τα άρκρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’)  «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων» 

5. Τθν υπ’ αρικ. 2
η
/20

η
/14-2-2020  [ ΑΔΑ: 9ΤΒΑΩ9Α-2ΕΔ ] απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί «Λιψθ απόφαςθσ για το όργανο 

διανομισ και φφλαξθσ των υδάτων άρδευςθσ, το χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ αρδευτικισ περιόδου, τον αρικμό των κζςεων υδρονομζων 

ι εποπτϊν υδρονομζων και τον τομζα για τον οποίο προορίηεται κάκε κζςθ ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957» 

6. Τθν υπ’ αρικ. 1728/35439 & 1597/32651 *ΑΔΑ:Ψ1ΦΟΡ10-ΙΙΒ]  Απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ – 

Στερεάσ Ελλάδασ περί «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ οριςμζνου (υδρονομείσ άρδευςθσ) από το Διμο Δομοκοφ». 

7.     Τθν υπ’ αρικ. 42/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί «Αξιολόγθςθ αιτιςεων και εκλογι των υδρονομικϊν οργάνων 

διανομισ και φφλαξθσ των υδάτων άρδευςθσ, ςφμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15-4-1957» 

8. Τθν αρικ. 2615/36
η
/8-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΗΝΩ9Α-ΩΒΘ) απόφαςθ δθμάρχου πρόςλθψθσ των υδρονομζων  

9. Τθν από 13/4/2020 υπεφθυνη δήλωςη του κου Ξαρχά Νικόλαο περί οικειοθελήσ αποχϊρηςησ από τθν κζςθ του υδρονομζα ςτθν ΔΕ 

Ξυνιάδοσ  

10. Τθν από 29/4/2020 δήλωςη του κου Φλϊρου Χρήςτου μη αποδοχήσ τησ θζςησ, ωσ αναπλθρωτισ του κου Ξαρχά, ςφμφωνα με τθν 

αριθ. 42/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

11. Το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν αρικ. 2
η
/20

η
/14-2-2020  * ΑΔΑ: 9ΤΒΑΩ9Α-2ΕΔ ] απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν 

Δθμοτικι Ενότθτα Ξυνιάδοσ ο αρικμόσ των υδρονομζων ανζρχεται ςε δφο (2) και προζκυψε η ανάγκη κάλυψησ μίασ θζςησ υδρονομζα   

12. Τθν αρικ. 3367/8-5-20520 Βεβαίωςθ του Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Δομοκοφ, περί φπαρξθσ των αναγκαίων 

πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό εςόδων και δαπανϊν του Διμου Δομοκοφ, οικ. ζτουσ 2019. 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ 

όςουσ ενδιαφζρονται να προςλθφκοφν ωσ υδρονομείσ, με τουσ όρουσ που αναφζρονται παρακάτω, να κατακζςουν τισ αιτιςεισ τουσ από 
12/5/2020 (Σρίτη) ζωσ και 15/5/2020  (Παραςκευή)  ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου μασ, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικοφ & 
Διοικητικήσ Μζριμνασ,  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα  που εδρεφει επί τθσ οδοφ:  Πλατεία Μουςϊν 1, ςτο Δομοκό, αρμόδια υπάλλθλοσ κοσ. 
Ζηκοφλη Αικατερίνη (τηλ.2232 3 50210). 
 
1. Αριθμόσ θζςεων  
 Μία * 1 ] θζςη  για το αρδευτικό δίκτυο τησ Δ.Ε. Ξυνιάδοσ   
Επιςθμαίνεται ότι ο τομζασ για τον οποίο προορίηεται θ κζςθ, αφορά όλα τα υφιςτάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικϊν Κοινοτιτων που 
βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ κάκε δθμοτικισ ενότθτασ 
 
2. Αρδευτική περίοδοσ 
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο, με τθν υπ’ αρικ. 2

η
/20

η
/14-2-2020  * ΑΔΑ: 9ΤΒΑΩ9Α-2ΕΔ + απόφαςι του, όριςε τθν αρδευτικι περίοδο και για τισ 

τρείσ (3) Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Δομοκοφ, από 1/4/2020 ζωσ 30/9/2020 
 
3. Απαιτοφμενα Προςόντα 
Για την εκλογή του υδρονομζα πρζπει: 
α.   Να ζχει τθν Ελλθνικι ικαγζνεια.  
β.   Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 23

ο
 ζτοσ τησ ηλικίασ του και να μην ζχει υπερβεί το 60

ο
  

γ.   Να γνωρίηει ανάγνωςθ και γραφι.  

ΑΔΑ: 6ΤΖΨΩ9Α-Ψ4Ε
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Δεν μποροφν να εκλεγοφν υδρονομείσ: 
Οι καταδικαςκζντεσ ςε ποινι ςυνεπαγομζνθ κατά νόμο ςτζρθςθ τθσ ικανότθτοσ του διοριςμοφ ωσ δθμοςίου υπαλλιλου, εφ' όςον διαρκεί 
θ ςτζρθςθ αυτι. Δεν απαιτείται να ζχουν απολυκεί από τισ τάξεισ του ςτρατοφ. Προτιμϊνται όμωσ μεταξφ των εχόντων τα τυπικά και 
ουςιαςτικά προςόντα υποψθφίων οι υπθρετιςαντεσ εισ τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και εκ τοφτων οι ζχοντεσ μάχιμο υπθρεςία εν τθ ηϊνθ 
επαφισ μετά του εχκροφ.  
 
4. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά 
Ο ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλουν ςχετικι αίτηςη ςυμμετοχήσ για την ΔΕ Ξυνιάδοσ  
Μαηί με τθν αίτθςθ κα πρζπει να υποβλθκοφν και τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 
1)   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ. 
2)   Πιςτοποιητικό του οικείου δημάρχου περί τησ εγγραφήσ του υποψηφίου ςτο μητρϊο αρρζνων. το πιςτοποιητικό πρζπει να 
φαίνεται και η χρονολογία τησ γζννηςησ.  

Η εκλογι και ο διοριςμόσ μπορεί να γίνει και πριν τθν προςκόμιςθ των πιςτοποιθτικϊν, εφ' όςον υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του 
υποψθφίου περί τθσ ςυνδρομισ των προςόντων και λοιπϊν προχποκζςεων τθσ εκλογισ. Υποχρεοφται όμωσ ο διοριςκείσ να προςκομίςει 
τα παραπάνω δικαιολογθτικά εντόσ εφλογου προκεςμίασ από τον διοριςμοφ, άλλωσ απολφεται άνευ οιαςδιποτε διατυπϊςεωσ ι 
αποηθμιϊςεωσ. Η προκεςμία αυτι δεν δφναται να είναι μεγαλφτερθ των 30 ημερών από τθν κοινοποίθςθ του εγγράφου του διοριςμοφ. 
Επιπλζον επιςθμαίνεται ότι κα ηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία μασ αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου των προσ πρόςλθψθ 
υποψθφίων. 

5. Εκλογή υδρονομικϊν οργάνων 
Το υδρονομικό όργανο θα εκλεγεί από το Δημοτικό υμβοφλιο Δομοκοφ. Θ πρόςλθψθ αφορά μόνο τθν χρονικι διάρκεια τθσ αρδευτικισ 
περιόδου, όπωσ αυτι ορίςτθκε παραπάνω (άρκρο 2). 

Οι αποδοχζσ κα κακοριςκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4354/2015. 
 (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Βϋ/2012 και 2] Το αρικ.2/44244/0022/28-6-2012 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ 22

θσ
 Μιςκολογίου 

Τμιμα Βϋ του Γεν. Λογιςτθρίου του Κράτουσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλογικά και ςτισ διατάξεισ του Ν.4354/2015.) 
6. Καθήκοντα Τδρονομζων (ςφμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’]  «Περί αςτυνομίασ επί των αρδευτικϊν υδάτων») 
α.     Θ επιτιρθςθ τθσ κανονικισ ροισ των αρδευτικϊν υδάτων και θ διανομι αυτϊν κατά τον ιςχφοντα κανονιςμό αρδεφςεωσ  ι εάν δεν 
υπάρχει κανονιςμόσ, κατά τα  κρατοφντα ζκιμα και τθν κακιερωμζνθ ςειράν αρδεφςεωσ. 
β.   Θ επιμζλεια τθσ καλισ ςυλλογισ και διοχετεφςεωσ των αρδευτικϊν υδάτων και θ επιτιρθςθ τθσ ροισ αυτϊν ςτουσ αρδευτικοφσ 
αφλακασ, μζχρι τθσ, εισ ζκαςτο αρδευόμενο κτιμα, εκχφςεϊσ τουσ.  
γ.     Θ φφλαξθ και θ προςταςία των πάςθσ φφςεωσ αρδευτικϊν ζργων και θ επιμζλεια τθσ καλισ  ςυντιρθςισ τουσ.  
δ.    Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ των υπό των αρμοδίων αρχϊν ι ςυμβουλίων ι επιτροπϊν εκδιδομζνων διατάξεων, που αφοροφν τθν 
διανομι των αρδευτικϊν υδάτων ι τθν εκτζλεςθ ι ςυντιρθςθ αρδευτικϊν ζργων ι τθν κακαριότθτα και υγιεινι των υδάτων.  
ε.     Θ βεβαίωςθ και θ καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικθμάτων.  
ςτ.  Θ άμεςοσ γνωςτοποίθςθ εισ τον αρμόδιο αγροφφλακα παντόσ αγροτικοφ αδικιματοσ, το οποίο υπζπεςε ςτθν αντίλθψι τουσ.  
η.    Θ φφλαξισ των παρά τασ όχκασ των αυλάκων ι εισ μικράν από τοφτων απόςταςθ κειμζνων αγροτικϊν κτθμάτων, δι' ά κζκτθνται 
αρμοδιότθτασ και υπζχουν ευκφνεσ ωσ και οι αγροφφλακεσ. 

 
7. Δημοςίευςη Πρόςκληςησ 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Πλατεία Μουςϊν -1, ςτο Δομοκό), ςτο 
Δικτυακό τόπο ειδικοφ ςκοποφ του Διμου Δομοκοφ http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) κακϊσ και ςτθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου (www.domokos.gr) 
 
8. Πληροφόρηςη ενδιαφερομζνων 
Πλθροφορίεσ παρζχονται από το Διμο Δομοκοφ - Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικοφ & Διοικητικήσ Μζριμνασ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ, Διεφκυνςθ: Πλατεία Μουςϊν 1 - Δομοκόσ, τθλζφωνο 2232 3 50210 ( FAX: 2232 3 50234), αρμόδια υπάλλθλοσ: κ. Ηθκοφλθ 
Αικατερίνθ 
Αντίγραφο τθσ παροφςθσ χορθγείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

 
 

ΛΙΟΛΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos
http://www.domokos.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΖΨΩ9Α-Ψ4Ε
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