
                

  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Κυπαρισσία 10/06/2022  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ   Αριθ.Πρωτ. 6359 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ        

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010) 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 211 «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης» του 

Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων» 

3.Το άρθρο 58 του ν.3966/14.5.2011 "Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 

λοιπές διατάξεις" στο οποίο ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009 

προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους 

δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β.Δ/τος «Περί αστυνομίας 

επί των αρδευτικών υδάτων». 

4.Τα άρθρα 6 και 7 του Β. 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ.60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των 

αρδευτικών υδάτων» 

5.Την υπ’ αριθ. 9/2022  (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού περί καθορισμού 

της αρδευτικής περιόδου έτους 2022 » 

6.Την υπ’ αριθ. 75335/20-05-2022 (ΑΔΑ Ω3ΟΚΟΡ1Φ-Π7Λ) Απόφαση του 

Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας  και 

Ιονίου περί επικύρωσης  της αριθμ. 9/2022 (ορθή επανάληψη) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας  

7.Την  115/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης πρόσληψης 

υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο της Κοινότητας  Αρμενιών.    

8. Την υπ’ αριθ. 86138/7-6-2022 ( ΨΗ9ΗΟΡ1Φ-Ρ2Ν) Απόφαση του Συντονιστή  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδας  και Ιονίου  περί 

επικύρωσης  της αριθμ. 115/2022 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Τριφυλίας  

7.Την με αριθμ. πρωτ.  5449/25-05-2022  βεβαίωση της  Διεύθυνσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας  περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022. 

                                                ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως  ΥΕ υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους 

που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες , από τις  14 Ιουνίου 2022,  ημέρα Τρίτη   έως και τις 17 Ιουνίου 

2022,  ημέρα Παρασκευή , στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, στο  

 

 



 

 

τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού 

 Δημαρχείου 2 , στην Κυπαρισσία .   

 

1.Αριθμός θέσεων 

Ενας  (1)  ΥΕ υδρονομέων άρδευσης μερικής απασχόλησης ( 4ωρης )  για την 

Τ.Κ Αρμενιών  Δήμου Τριφυλίας.   

2.Αρδευτική περίοδος 

Αρδευτική περίοδο από 01-06-2022 και λήξη 30-10-2022.  Η μεταφορά του νερού θα 

γίνεται από το αρδευτικό δίκτυο Αρμενιών Δ.Ε. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας. 

3.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 . 

Υδρονομέας  δύναται να εκλεγεί  και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν 

αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης  

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.  

4.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. 

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

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   

β) Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσεως ανάγνωσης και γραφής και ότι δεν έχουν κώλυμα 

κατά το άρθρο 16 του ν 3584/2007. (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι 

υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα) η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας. 

γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

δ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του 

ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Τριφυλίας) . 

5.Εκλογή υδρονομικών οργάνων 

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου 

αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

H απόφαση του συλλογικού οργάνου  θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Η διάρκεια της πρόσληψης του ΥΕ -υδρονομέα άρδευσης με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης  (4ωρης) ορίζεται από την 

υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου.   

Οι προσκληθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίσταται από άλλους που θα εκλεγούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 

απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι την 

λήξη της αρδευτικής περιόδου. 

6.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. 

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, διά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως 

και οι αγροφύλακες. 

7.Δημοσίευση Πρόσκλησης 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες 

τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείου 2 -Κυπαρισσία - 24500), στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

8.Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  

 Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Τριφυλίας- Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού 

 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσίας 24500  

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2761360702, 2761360722   και  2761360703. 

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ  


