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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ 

 
H   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α΄) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄)  
4. Τις διατάξεις του  Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄)  
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957  (ΦΕΚ 60 Α΄)  
6. Το άρθρο 2 του Β.∆. 339/11.05.1960 (ΦΕΚ 73 Α΄)  
7. την υπ’ αριθ.  29/2020  απόφαση  του   ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  µε  την οποία  
    αποφασίστηκε η  πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο  χρόνος  έναρξης και  
    λήξης  της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων (ή εποπτών  
    υδρονοµέων), ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται  κάθε θέση και  η αµοιβή του  
     κάθε οργάνου.  
8. Την υπ’αριθ. 1654/34196/19-03-2020 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της  
    Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: 6ΟΕΦΟΡ10-ΗΞΕ).  
9. Την υπ’αριθµ. 1759/21-02-2020 βεβαίωση του προϊσταµένου της Οικονοµικής  
    Υπηρεσίας, περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 
    ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.    
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 
     όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς  (επόπτης ή υδρονοµέας 
άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2020,  µε τους όρους που αναφέρονται 
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30-03-2020 έως 07-04-2020, 
αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν µε την υπηρεσία για να κλείσουν 
ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: α) ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stylida.gr, β) υποβολής 
των δικαιολογητικών µέσω τηλεοµοιοτυπίας στο fax 2238022572. 
 
1.   Αριθµός θέσεων  
 
     Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 29/2020 απόφασή του, καθόρισε τον 
αριθµό των θέσεων των υδρονοµικών οργάνων άρδευσης ως εξής:  
                
                 Επόπτης υδρονοµέας άρδευσης,  ένας  (1)    & 
                 Υδρονοµείς άρδευσης, δεκατρείς  (13)  
 

• Ένας  (1) επόπτης υδρονοµέας και 
Τρεις (3) υδρονοµείς  άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας Στυλίδας. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα της 
Κοινότητας Ανύδρου. 
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• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας Νεράιδας. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά  δίκτυα  
Κοινότητας Καραβοµύλου. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας Αχινού. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά  δίκτυα  
Κοινότητας Παλαιοκερασιάς. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας Ραχών. 

• Ένας (1)  υδρονοµέας άρδευσης  προορίζεται για τα  αρδευτικά  δίκτυα  
Κοινότητας  Αχλαδίου. 

• ∆ύο  (2) υδρονοµείς άρδευσης προορίζονται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας  Σπαρτιάς. 

• Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης προορίζεται για τα αρδευτικά δίκτυα 
Κοινότητας Μύλων.  

 
2.   Αρδευτική περίοδος 
 
     Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν  29/2020 απόφασή του την 
αρδευτική περίοδο από 01-05-2020 έως  31-10-2020. 
       
3.   Απαιτούµενα  Προσόντα 
 
     Για να εκλεγεί  κάποιος επόπτης ή  υδρονοµέας πρέπει: 
α.  Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.  

β.  Να έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο  έτος  

      ή  μέχρι το  65
ο
  έτος  σε  εξαιρετικές περιπτώσεις.        

γ.  Προκειµένου περί επόπτη υδρονοµέα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής  
     εκπαίδευσης (απολυτήριο Γ΄ Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν  αποφοιτήσει  
     έως το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου).  
 
     ∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: 
 
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητας του 
διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η  στέρηση αυτή.  
Οι τιµωρηθέντες κατά την προηγούµενη αρδευτική περίοδο  για αδικήµατα  που 
συνεπάγονται την ποινή της απόλυσης.   
∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως 
µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες 
εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής 
µετά του εχθρού.  
 
4.   Απαιτούµενα  ∆ικαιολογητικά  
 
  α) Αίτηση συµµετοχής – προτίµησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την  
      Κοινότητα που επιθυµούν να απασχοληθούν, την οποία οι ενδιαφερόµενοι  
      µπορούν να αναζητούν στην  ιστοσελίδα του ∆ήµου, στην ηλεκτρονική  
      διεύθυνση www.stylida.gr. 
  β) Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας. 
  γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
  δ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραµµατικών γνώσεων του    
      υποψηφίου, µόνο εάν πρόκειται περί θέσης επόπτη. 
  ε) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα 
      κατ' ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισµό.  
     Τα  υπ’ αριθµ.  γ΄  και  ε΄ δικαιολογητικά  θα αναζητηθούν  αυτεπάγγελτα 
από την υπηρεσία µας. 
 
      Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των 
πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της 
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συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως 
ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του 
διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσµία 
αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι 
µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού. 
 
5.   Εκλογή  υδρονοµικών  οργάνων 
 
     Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Στυλίδας. 
     Ο διορισµός των υδρονοµικών οργάνων γίνεται µόνο για την χρονική διάρκεια της 
αρδευτικής περιόδου,  όπως  αυτή  ορίστηκε  παραπάνω. 
     Οι αποδοχές των εκλεγµένων υδρονοµικών οργάνων θα καθορισθούν  σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)  και της υπ’ αριθµ. πρωτ.2/31029/∆ΕΠ/ 
6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
6.    Καθήκοντα  υδρονοµέων 
 
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά  
    τον ισχύοντα κανονισµό άρδευσης.  
β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η  
    επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, µέχρι της, σε έκαστο   
    αρδευόµενο κτήµα, έκχυσής τους.  
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια     
    της καλής  συντήρησής τους.  
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 ανωτέρω αντικείµενα αδικηµάτων. 
στ.Η άµεση γνωστοποίηση αρµοδίως κάθε αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε  
     στην  αντίληψή τους. 
ζ.  Η φύλαξη των  αγροτικών κτηµάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή   
    βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτά. 

     Καθήκοντα  επόπτη   

α.   Προΐσταται των υδρονοµέων, φέροντας την ευθύνη της καλής λειτουργίας του  
      µηχανισµού της άρδευσης. 
β.   Ασκεί και τις  αρµοδιότητες υδρονοµέα ή υδροχωριστού, έχοντες  και όλες τις  
      ευθύνες των οργάνων αυτών.  

7.   ∆ηµοσίευση  πρόσκλησης 

       Η πρόσκληση θα  δηµοσιευθεί  µε φροντίδα της ∆ηµάρχου τουλάχιστον  επτά  (7) 
ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής µε ανάρτηση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου και στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
8.   Πληροφόρηση  ενδιαφεροµένων 
 
       Πληροφορίες παρέχονται από το ∆ήµο Στυλίδας - Γραφείο Ανθρώπινου 
∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ∆ιεύθυνση 
Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α,  τηλ.: 2238350140, fax.: 2238022572. 
       Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

     
                                                    Η  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                                     ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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