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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. Την υπ’ αριθμόν 82/2022 (ΑΔΑ:6ΙΟΔΟΕΠ3-70Ι) απόφαση του Διοικητικού 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 εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον 
οποίο προορίζεται κάθε θέση, 

3. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 2049/17-03-2022 (ΑΔΑ:ΩΣ3ΨΟΡ1Θ-76Η)) απόφαση της Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη 
υδρονομέων άρδευσης έτους 2022  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις 
Κοινότητες του Δήμου Πλατανιά. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται 
παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Παρασκευή 01 Απριλίου 
2022 έως την πέμπτη 07 Απριλίου 2022 ώρα 10:00π.μ. 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 82/2022 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των 
υδρονομέων ως εξής: 

Α. Επόπτης υδρονομέων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, δύο (2) άτομα, 
Α. Υδρονομείς δεκαέξι  άτομα  (16) όπως παρακάτω: 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/νση: Γεράνι Χανίων,Τ.Κ.:73014 

Τηλ.: 2821084000, 

E-mail: metinoglou@deyaba.gr 

Πληρ.: Μετίνογλου Ειρήνη 

ΓΕΡΑΝΙ,    01/4/2022 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1287 

  
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

ΘΕΜΑ: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2022  

ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
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ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Όλες τις Τοπικές Κοινότητες 2 ΕΠΟΠΤΕΣ 8 ΩΡΕΣ 

ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Σκινέ  
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Ψαθογιάννου 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΜΟΥΣΟΥΡΟΙ Τ.Κ. Πρασέ/Ν. Ρούματα, Σέμπρωνα 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τ.Κ. Μανωλιόπουλο, Ντερέ 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τ.Κ. Ζουνάκι, Λίμνη 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Κολυμβαρίου, Σπηλιά, 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Ροδωπού 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Αφράτα 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Καληδωνίας 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Νοχιών, Βασιλόπουλου 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Πανεθύμου, Δελιανών, Καρρών/Ζυμβραγού 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Επισκοπής και Γλώσσας 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Τ.Κ. Βούβες,  Δρακώνα 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Νέου Χωριού, Νεριανών, Πολεμάρχι 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Χρυσαυγή, Γαβαλομούρι 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων, Ανώσκελης 
1 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 6 ΩΡΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 18 
 

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψήφιων υδρονομέων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
από 28.03/15.04.1957 (ΦΕΚ 60/15.4.57) Βασιλικού Διατάγματος, είναι τα κάτωθι: 

1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. 
2. Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 60ο και ελλείψει αυτού 

μέχρι και το 65ο έτος, 
3. Να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και προκειμένου για τους επόπτες να έχουν τουλάχιστον 

αποδεικτικό της Τετάρτης (Δ΄) Δημοτικού. 
4. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή, συνεπαγόμενη τη στέρηση της ικανότητάς του διορισμού τους ως 

δημόσιου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 
(Λοιπά πρόσθετα προσόντα όπως αντίστοιχη προϋπηρεσία στη ΔΕΥΑΒΑ, δίπλωμα οδήγησης, απολυτήριο 
Λυκείου και ιδίως, Τεχνικών σχολών (πχ. Υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, μηχανικών, κλπ),  θα ληφθούν ιδιαιτέρως 
υπόψη. 
 

3. 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  
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Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (από επίσημο έγγραφο) 

3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο) 

4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση. 

6. Επιλογή υδρονομικών οργάνων 
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ έπειτα από την έγκριση  
πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υδρονομέων που συστήθηκε με την 82/2022 
(ΑΔΑ: ΑΔΑ:6ΙΟΔΟΕΠ3-70Ι)  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από 
της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 31/10/2022. 
 

6. Καθήκοντα Υδρονομέων 
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 αρμοδίως παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. 
ζ. Η εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης 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, 
στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων και σε όλες τις περιγραφόμενες Τοπικές Κοινότητες του 
πίνακα.  

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Γραφείο προσωπικού, ημέρες εργάσιμες και ώρες 09:00 έως 
14:00  στα τηλέφωνα 28210 84000 ή 28210 84008. 

 

 

Για τη ΔΕΥΑΒΑ 

Μαυρογένης Ευτύχης  

Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ 
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