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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γούρνες:06.09.2022  
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           Αρ. πρωτ.: 18300 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  

 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 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) και του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας», όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του από 28.3/15-04-1957 β.δ/τος (ΦΕΚ 60 Α’) «Περί αστυνομίας επί των 
αρδευτικών υδάτων», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης 
Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) 
5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011) 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως ισχύουν 
7. Την αριθμ. 94/21.06.2022 (και με ΑΔΑ ΩΑΘ4ΩΗΜ-Θ4Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με την 

οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, ο χρόνος έναρξης και λήξης της 
αρδευτικής περιόδου 2022, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων, ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση 
και η αµοιβή του κάθε οργάνου. 

8. Την αριθ. πρωτ. 5209/11.07.2022 και με ΑΔΑ: ΩΝΩΨΟΡ1Θ-0ΝΥ -  επί της αριθ. 94/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου  -   Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

9. Την αριθμ. πρωτ. 13028/05.07.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου 
σύμφωνα με την οποία για τη δαπάνη μισθοδοσίας των υδρονομέων άρδευσης υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Χερσονήσου, στους K.A. 25.6041.0001 
και 25.6054.0001.  

10. Την αριθμ. 13853/2022 Ανακοίνωση Δημάρχου για πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) υδρονομέων άρδευσης 
11. Την αριθμ. 127/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ ΩΣΜΞΩΗΜ-ΓΟΣ για έκδοση 

επανανακοίνωσης από το αρμόδιο όργανο (κ. Δήμαρχο)  για την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης,   για 
την κάλυψη μιας (1) θέσης που παρέμεινε κενή, για το Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας Χερσονήσου της Δημοτικής 
Ενότητας Χερσονήσου 

12. Την αριθμ. 109/2022 και με αριθμ. Πρωτ. 16303/08.08.2022 Απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης επτά (7) 
υδρονομέων με ΑΔΑ 93Π4ΩΗΜ-ΝΧΙ 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16877/18.08.2022 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του Φανουράκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ 
περί παραίτησής του από τη θέση ΥΕ Υδρονομέων  

14. Τις υπ’ αριθμ.   569 /2022 και 570/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  
 

ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Α. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) υδρονομέων 

άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2022,  ως εξής:  
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Α/Α   

Κοινότητες Δήμου Χερσονήσου 

 

Αρδευτική 

περίοδος 

 

Αριθμός 

θέσεων  

Ιδιότητα 

υδρονομέων 

(επόπτης 

υδρονομέας ή 

υδρονομέας) 

 
Διάρκεια 
απασχό-

λησης 

Είδος 
Απασχό-

λησης 
(πλήρης ή 

μερική) 
 

1.  Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας 

Χερσονήσου της Δημοτικής 

Ενότητας Χερσονήσου 

Από 

01.07.2022 

Έως 

31.12.2022 

 

1 

 

Υδρονομέας 

 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
και μέχρι 

31.12.2022 

πλήρης  

2.  Αρδευτικό δίκτυο Κοινότητας 

Επισκοπής, και Αρδευτικό δίκτυο  

Κοινότητας Σγουροκεφαλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής 

Από 

01.07.2022 

Έως 

31.12.2022 

 

1 

 

Υδρονομείς 

Από την 
υπογραφή 

της σύμβασης 
και μέχρι 

31.12.2022 

πλήρης 

Β. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 94/2022 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική 

περίοδο από 01-07-2022 έως  31-12-2022.  

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 
     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 υπερβαίνει το 60ο. «Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί 
και ο έχοντας ηλικία μέχρι 65 ετών, κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης απόφασης» (προσθ. εδαφ. από άρθρο 2 Β.Δ. 
339/1960).  
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  
 
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της 
ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 
 
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Χερσονήσου, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας) 
2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας  
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4. Πιστοποιητικό Γέννησης  
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)  
6. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν    

ανάγνωση και γραφή 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο 

Δημόσιο και ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα  
 

 Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου 
www.hersonisos.gr και στο Πρόγραμμα  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 
ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου (τηλ. 2813404654, 2813404655) στο ∆ηµαρχείο στην έδρα του Δήμου στις Γούρνες (εντός της Πρώην 

http://www.hersonisos.gr/
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Αμερικανικής Βάσης Γουρνών)  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης 
στο δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου (στις Γούρνες) ήτοι από 07.09.2022 ημέρα Τετάρτη και 
λήγει στις  16.09.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. 
 Ζ. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως 
μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.  
Η. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Χερσονήσου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη απασχόληση μετά την επιλογή τους από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες, με ημερομηνία έναρξης 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ημερομηνία λήξης μέχρι πέντε (5) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης (εντός της αρδευτικής περιόδου). Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, 
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου. 
 Οι αποδοχές των εκλεγµένων υδρονοµικών οργάνων θα καθορισθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει. 

Θ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 
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 άμεση γνωστοποίηση στα αρμόδια όργανα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή 
τους. 
ζ.   Η φύλαξη 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. 

  

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
       ΣΕΓΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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