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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του από 28.3/15-04-1957 βασιλικού διατάγµατος  (ΦΕΚ 60Α΄) 
«Περί της αστυνοµίας επί των Αρδευτικών υδάτων», όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄  /28-06-
2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων»., 
3. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 
54/14.03.2012/τεύχος Α΄) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και  Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου». 
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/11.04.2012/τεύχος Α΄): «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» 
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 
28/03.03.1994/τεύχος Α΄): «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης.» 
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 
118/14.05.2011/τεύχος Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις.» 
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-
12-2009)  «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και 
άλλες διατάξεις.» 
8. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-
2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 
9. Την αρ. 14/2023 (Α∆Α:ΨΠΘΒΩ9∆-Η0Ρ) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «Καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους 2023» 

ΑΔΑ: 981ΦΩ9Δ-ΦΤΠ



10. Το αρ. 30141/01-03-2023 (Α∆Α: 6ΜΘ2ΟΡ1Υ-84Ω) έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, «Επικύρωση της 
αρ.14/2023 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου» 
11. Την αρ. 676/18152/30-11-2022 απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα: «Ορισµός 
Αντιδηµάρχων για το από 01-12-2022 µέχρι 30-12-2023 χρονικό διάστηµα – 
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων» 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

1.Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά δεκαέξι (16) υδρονοµέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 
2023, ως εξής:  
 

A/A ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Τοπική Κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα 4 

2 Τοπική Κοινότητα Βροντούς 3 

3 Τοπική Κοινότητα ∆ίου  2 

4 Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας 3 

5  Τοπική Κοινότητα Καρίτσας 3 
6 Τοπική Κοινότητα Σκοτίνας 1 

 
 
2. ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ.14/2023 απόφαση του καθόρισε την 
αρδευτική περίοδο από 20.03.2023 έως 20.10.2023. 
 
3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ 
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει: 
α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια 
β. Να έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 
65ο , άρθρο 2, Β.∆.339/1960 ΦΕΚ 73/τ.Α΄/1960 
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 
 
4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, µε φυσική παρουσία είτε 
ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 
2352350159,150,102,136) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail:  
prosopiko1@dion-olympos.gr και protokollo@dion-olympos.gr,  
1. Αίτηση συµµετοχής – Χορηγείται από την υπηρεσία µας. 
2. Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας 
3. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ηµάρχου περί εγγραφής του υποψηφίου 
στο µητρώο, (στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται και η 
ηµεροµηνία γέννησης) - Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία 
µας. 
4.Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου εκδιδόµενο κατ΄  ανώτατο 
όριο ένα µήνα πριν της αίτησης του υποψηφίου προς διορισµό - 
Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 
5..Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που να αναφέρονται τα εξής: 
α) η γνώση γραφής και ανάγνωσης  και  

ΑΔΑ: 981ΦΩ9Δ-ΦΤΠ



β)ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο δηµόσιο (περί µη 
καταδίκης για πληµµέληµα ή κακούργηµα)- Χορηγείται από την 
υπηρεσία µας. 
 
 
5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων των 
δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου,  στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ηµέρες (υπολογισµένες 
ηµερολογιακά), και αρχίζει από την εποµένη της  δηµοσίευσης της 
ανακοίνωσης  έως και  την Παρασκευή 10/03/2023. 
 
7. ΕΚΛΟΓΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
Οι υδρονοµείς άρδευσης θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αµέσως 
µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των 
ενδιαφεροµένων. 
 
8. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Οι υδρονοµείς διορίζονται µόνο κατά τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου, µε έναρξη από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και λήξη 
την ηµεροµηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή καθορίστηκε µε 
την 14/2023 απόφαση του ∆.Σ. 
Ο διορισµός γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
Ο ∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου προσλαµβάνει τους υδρονοµείς άρδευσης µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µετά την επιλογή 
τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται έως επτά 
(7) µήνες. Οι επί µέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν µε την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν τη 
λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους που θα επιλεγούν από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστηµα. 
 
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου  
 
 

                                       Ευάγγελος Κ. Γερολιόλιος 
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