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Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τη με αριθμό 135/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΓΔΟΕΠ3-Ω90) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με την 

οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον επόπτη υδρονομέων άρδευσης με Σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας μέχρι τριάντα μία (31) Οκτωβρίου 2021. 

3. Τη με αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ:ΩΦΡΥΟΕΠ3-ΞΦΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ με την 
οποία τροποποιήθηκε η με αρ. 135/2021 απόφαση του Δ.Σ. 

4. Τη με αριθμό πρωτ. 4538/25-05-2021 (ΑΔΑ:6ΦΚ9ΟΡ1Θ-3ΒΛ) απόφαση της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 2764/29-03-21 απόφασης 
(ΑΔΑ:62ΚΩΟΡ1Θ-ΔΥΡ) της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί καθορισμού 
αρδευτικής περιόδου και πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης έτους 2021, στις Κοινότητες του Δήμου 
Πλατανιά». 

5. Τη με αριθμό πρωτ. 2764/29-03-2021 (ΑΔΑ:62ΚΩΟΡ1Θ-ΔΥΡ) απόφαση της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη 
υδρονομέων άρδευσης έτους 2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις 
Κοινότητες του Δήμου Πλατανιά». 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν με την ειδικότητα του επόπτη υδρονομέων άρδευσης, 
με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
από Πέμπτη 28 Μαίου 2021 έως και την Τετάρτη 02 Ιουνίου και ώρα 12:00 και λόγω του περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού: 
1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της 
επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υδρονομέων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή  
2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr  
Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα 
ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr  
Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά. 
 

1. Αριθμός θέσεων 
Το διοικητικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 135/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΓΔΟΕΠ3-Ω90) απόφασή του, καθόρισε μία (1) 
επιπλέον θέση επόπτη υδρονομέων. 

2. Απαιτούμενα Προσόντα 
Για να επιλεγεί κάποιος επόπτης υδρονομέων πρέπει: 
1. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Τηλ.: 2821084000,Fax: 2821084010 

E-mail: metinoglou@deyaba.gr 

Πληρ.: Μετίνογλου Ειρήνη 

ΓΕΡΑΝΙ,    28/5/2021 
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2. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη έχει υπερβεί το 60ο . 
3. Να έχει τουλάχιστον αποδεικτικό της Τετάρτης (Δ΄) Δημοτικού. 
4. Να μην έχει καταδικαστεί σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως 

δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: 
1. Αίτηση πρόσληψης και επιλογής θέσης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 
2. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 
4. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου.. 
 
Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
2. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο) 
3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο) 
4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. 
5. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου για γενική χρήση. 

6. Επιλογή υδρονομικών οργάνων 
Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ έπειτα από την έγκριση  πρακτικού αξιολόγησης 
της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων που συστήθηκε με την 75/2021 (ΑΔΑ: 60ΨΥΟΕΠ3-6ΑΥ) απόφαση του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ και διορίζεται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της 
αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2021. 
 

6. Καθήκοντα Επόπτη 
Εποπτεία και καθοδήγηση των 16 υδρονομέων άρδευσης που έχουν διοριστεί με την υπ΄αρ. πρωτ. 1826/24-4-
21 (ΑΔΑ: ΨΒΩ3ΟΕΠ3-ΝΧΚ) απόφαση Διορισμού του Προέδρου της ΔΕΥΑΒΑ. 

7. Δημοσίευση Πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής με τοιχοκόλληση 
αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πλατανιά, 
και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων.  

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 08:00 έως 
14:00  στα τηλέφωνα 28210 84008. 

 

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ 

Μαυρογένης Ευτύχης  

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
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