
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π:3329 

ΝΟΜΟΣΒΟΙΩΤΙΑΣ Ορχομενός 29-4-2021 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Πλ : Κ.Φορτάτου 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ  

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007. 

2. Τις διατάξεις της παρ.5του  άρθρου 58τουν.3966/2011. 

3. Τις  διατάξεις  των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

4. Τηναριθμ.35/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Ορχομενού η οποία 

ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικήςπεριόδου 2021 ( από 01-05-2021 

έως και 30-09-2021),τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων(0 6),και τον τομέα για 

τον οποίο προορίζεται κάθε θέση. 

5. Την αρ. πρωτ 85043/27-04-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας περί Έγκρισης της πρόσληψης επτά (6) 

Υδρονομέων Άρδευσης , με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ. 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που 

αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 

Πέμπτη 29-04-2021έως και την Τρίτη 11-05-2021στο Δήμο Ορχομενού 

1. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  9.00π.μέως13.00 μ.μ και κατόπιν 

προσυνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού, 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261351105,2261351106. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Αριθμόςθέσεων 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την με αριθμ. 35/2021 απόφασή του , καθόρισε τον αριθμό των 

θέσεων των υδρονομέων και τον τομέα που θα απασχοληθούν ,ως εξής: 

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου  Αριθμός θέσεων  Ιδιότητα υδρονομέων 

(επόπτης ή υδρονομέας)   

1 Αρδευτικό δίκτυο Ορχομενού-Καρυάς 3 Υδρονομείς 

2 Αρδευτικό δίκτυο Αγίου Δημήτριου 2 Υδρονομείς 

3 Αρδευτικό δίκτυο Αγίου Σπυρίδωνα 1 Υδρονομέας 

 
 

2. Αρδευτικήπερίοδος 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε, με την με αριθμ.35/2021 απόφασή του, την αρδευτική περίοδο 

2021, από 01/05/2021 έως και 30/09/2021. 

 

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 μην υπερβαίνει το 60
ο
 έτος 

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

 

4. Απαιτούμενα αρνητικά προσόντα 
 

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς: 

 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο σε στέρηση της ικανότητας του 

διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί  η στέρηση αυτή. 

 

5. Απαιτούμεναδικαιολογητικά 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των  δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρουςτουν.3584/07. 

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνεται και η 

χρονολογία της γεννήσεως του υποψήφιου . 

 4.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ ,ο ΑΜΚΑ, και ο αριθμός μητρώου   

ΙΚΑ του αιτούντος. 

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 ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε 

διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται 

να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. Επιπλέον 

επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

των προς πρόσληψη υποψηφίων. 



 
3. ΕκλογήΥδρονομέων 

α. Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο . 

β. Οι υδρονομείς διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου όπως 

αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

4. ΚαθήκονταΥδρονομέων 

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των  αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον 

ισχύοντα κανονισμό 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 αρμόδιο αγροφύλακα 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. 

 
5. ΔημοσίευσητηςΠρόσκλησης 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στo  Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ορχομενού και θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά (7)ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με 

τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ορχομενού 

(αρθρ.7παρ.2ατουΒ.Δ. 28.3/15.4.1957). 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

                                                                           ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 


