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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρκαλοχώρι, 30/04/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Αρ. πρωτ.: οικ. 4685.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού
& Διοικητικής Μέριµνας
Δ/νση : Αρκαλοχώρι, Τ. Κ. 70300
Πληρ. : Λιάππη Ε.
& Μπελενιώτης Ν.
Τηλ. : 2891 3 40315-321
Fax : 2891 0 24602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/27-12-2010 (ΦΕΚ 229/Α’/27-12/2010) «Οργανισµός της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.
4. Το Β.Δ. 28 Μαρτ./15 Απρ. 1957 «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
5. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03- 2012),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/04-04-2014) «Επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/1105-2015), όπως ισχύουν.
7. Την αριθµ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02- 2015).
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8. Το αριθµ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προσλήψεων υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄
βαθµού.
9. Την, µε αριθµό 71/2018, Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η
πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής
περιόδου, τον αριθµό των θέσεων υδρονοµέων και τον τοµέα για τον οποίο προορίζεται κάθε
θέση και η οποία εγκρίθηκε από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Κρήτης µε την αρ. πρωτ. 5100/24-04-2018 εγκριτική πράξη.
10. Την αρ. πρωτ: οικ. 4186/17-04-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Δήµου Μινώα Πεδιάδας περί ύπαρξης πιστώσεων στους κωδικούς Κ.Α. 25-6041 και 256054 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, για την
κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την αριθµ. 71/2018 απόφαση του οικείου
Δηµοτικού Συµβουλίου.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να
καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2018 έως και την 08/05/2018 στο Τµήµα
Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

1. Αριθµός θέσεων
Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµό 71/2018 απόφαση του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων
των υδρονοµέων. Με την υπ’ αριθµ. 5100/24-04-2018 έγκριση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Κρήτης εγκρίθηκαν είκοσι µια (21) θέσεις υδρονοµέων άρδευσης οι οποίες είναι:
Α. Υδρονοµείς 21 άτοµα
Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου : Δώδεκα (12) υδρονοµείς
Δ.Ε. Καστελλίου : Οκτώ (8) υδρονοµείς
Δ.Ε. Θραψανού : Ένας (1) υδρονοµέας
Πιο συγκεκριµένα οι θέσεις κατανέµονται ως εξής:

Αριθµός
Θέσεων

Ιδιότητα
Υδρονοµέων
(επόπτης ή
υδρονοµέας)

Ώρες
Απασχόλησης

Α/Α

Τοµέας – Αρδευτικό Δίκτυο

1

Αρδευτικό δίκτυο Πανοράµατος –
Αµουργέλες – Στείρωνας

1

Υδρονοµέας

6ΩΡΕΣ

2
3

Αρδευτικό δίκτυο Δεµατίου
Αρδευτικό δίκτυο Παναγιάς

1
1

Υδρονοµέας
Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ
6 ΩΡΕΣ
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4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Αρδευτικό δίκτυο Παρτίρων –
Μπαδιάς
Αρδευτικό δίκτυο Άνω
Καστελλιανών – Κάτω
Καστελλιανών – Φαβριανά Φιλλίποι
Αρδευτικό δίκτυο Γαρίπας
Αρδευτικό δίκτυο Αρκαλοχωρίου
Αρδευτικό δίκτυο Σκινιά
(Γεωτρήσεις)
Αρδευτικό δίκτυο Σκινιά
Αρδευτικό δίκτυο Καραβάδου
Αρδευτικό δίκτυο ΚασσάνωνΑυλής
Αρδευτικό δίκτυο Νιπιδιτού
Αρδευτικό δίκτυο Καστελλίου –
Διαβαϊδέ - Καρδουλιανού
Αρδευτικό δίκτυο Αποστόλων
Αρδευτικό δίκτυο Αρχαγγέλου –
Ευαγγελισµού
Αρδευτικό δίκτυο Αµαριανού –
Μαθιάς
Αρδευτικό δίκτυο Πολυθέας –
Καρουζανών – Λύττου
Αρδευτικό δίκτυο Σµαρίου
Αρδευτικό δίκτυο Κασταµονίτσας
– Ασκών
Αρδευτικό δίκτυο Γερακίου
Αρδευτικό δίκτυο Θραψανού –
Ζωφόρων – Βόνης – Γαλατά

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1
1

Υδρονοµέας
Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ
6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1
1

Υδρονοµέας
Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ
6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

8 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

1

Υδρονοµέας

6 ΩΡΕΣ

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δηµοτικό Συµβούλιο όρισε, µε την υπ’ αριθµό 71/2018 απόφαση του, την αρδευτική περίοδο από
15/05/2018 έως 15/10/2018

3. Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούµενα Αρνητικά Προσόντα
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Δεν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως
δηµοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν 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.
5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δηµάρχου (ή πρόεδρου κοινότητας) περί της εγγραφής του υποψηφίου
στο µητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Απολυτήριου Δηµοτικού Σχολείου
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ' ανώτατον
όριο προ της αιτήσεως προς διορισµό.
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 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.
6. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων
Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το Δηµοτικό Συµβούλιο και, βάση του αρ. πρωτ. 24377/1006-2011 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., καθότι το Αγρονοµικό Συµβούλιο έχει καταργηθεί θα προσληφθούν
µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµού οργάνου και δεν θα ορκίζονται.

7. Αναδιορισµός
Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή
ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίµως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από το Δήµαρχο και για
την επόµενη ή τις επόµενες αρδευτικές περιόδους, µετά από πρόταση του Δηµοτικού Συµβουλίου.

8. Καθήκοντα Υδρονοµέων
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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.
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.
στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον επόπτη Υδρονοµέων και κατ’επέκταση στον άµεσα πολιτικό
προϊστάµενό τους, παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων
αγροτικών κτηµάτων, δι' ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
9. Δηµοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Δηµάρχου τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από την
ηµέρα εκλογής µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος Καστελλίου και στις επιµέρους δηµοτικές ενότητες Αρκαλοχωρίου και Θραψανού.
10. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου, από τις 02/05/2018
έως 08/05/2018 και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00, Διεύθυνση : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης,
Τηλ. : 2891340315 & 2891340321, Fax : 2891024602
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται
στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

