
 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

(∆.Ε.Υ.Α.Ρ.) 
 

  
      Ρέθυµνο: 19/08/2020 
      Αρ. Πρωτ. : 3377 
 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισµός 
Ρέθυµνο Τ.Κ. 74100  
Πληροφορίες: Μανωλακάκης Γεώργιος 
Τηλ.: 28310 27777 
Fax.: 28310 55224 
e-mail : g.manolakakis@deyar.eu 
 

  

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
–Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010), 
2. Την αρ. 167/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, µε την οποία 
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου - 
υδρονοµέων άρδευσης- και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2020 των ∆.Ε. Αρκαδίου, ∆.Ε. Λαππαίων 
και Ρεθύµνης.  
3. Την 3051/31-7-2020 Βεβαίωση της  Οικονοµικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ περί ύπαρξης των 
αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ οικ. έτους 2020. 
4. Την υπ’ αριθ. 7238/14-08-2020 (Α∆Α:63ΨΓΟΡ1Θ-ΙΓΝ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης περί <<Καθορισµού αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονοµέων άρδευσης έτους 2020 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ>>. 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να 
καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 21/08/2020 (Παρασκευή) έως και τις 27/08/2020 (Πέµπτη),  
στο Τµήµα Προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ∆ιεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισµός 
(Ατσιπόπουλο), υπόψη κου Μανωλακάκη Γεωργίου. 
 
1. Αριθµός θέσεων  
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ µε την αριθ. 167/2020 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των 
υδρονοµέων άρδευσης τών ∆.Ε Αρκαδίου και ∆.Ε Λαππαίων  σε έξι [6] άτοµα. 
 
2. Αρδευτική περίοδος 
Το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ µε την αριθ. 167/2020 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 
15/8/2020 έως 14/11/2020. 
 
3. Απαιτούµενα Θετικά 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 έτος. 
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.  
δ. Να είναι µόνιµος κάτοικος του ∆ήµου Ρεθύµνης και να έχει γνώση των περιοχών ∆.Ε. Αρκαδίου και ∆.Ε. 
Λαππαίων και ∆.Ε. Ρεθύµνης. 
 
4. Απαιτούµενα Αρνητικά Προσόντα 
∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: 
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Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου 
υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 
5. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 
Στην:  Αίτηση συµµετοχής – προτίµησης που υποβάλλεται για διορισµό επισυνάπτονται: 
1) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο αρρένων. Στο 
πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης. 
2) Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
3) Απολυτήριο τουλάχιστον δηµοτικού ή Τριταξίου Γυµνασίου για τις θέσεις των υδρονοµέων άρδευσης.  
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόµενη την κατά νόµο στέρηση 
ικανότητας διορισµού ως ∆ηµοσίου Υπαλλήλου.  
5) Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας.  
Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της 
εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου 
προθεσµίας από τον διορισµού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσµία αυτή, η 
οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την 
κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού. 
 
6. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων 
Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ και διορίζονται 
µόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως 
και 14/11/2020. 
 
7. Καθήκοντα Υδρονοµέων  
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον 
πρόγραµµα.  
β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής  συντήρησής 
τους.  
γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. 
 
8. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου του ∆.Σ. (∆ιοικητικές Υπηρεσίες)  τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής (Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου) µε 
τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ και ανάρτησή της στο 
διαδικτυακό ιστότοπο της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ. (www.deyar.eu). 
 
9. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες και αίτηση συµµετοχής παρέχονται από το Τµήµα Προσωπικού της ∆.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες ∆ιεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισµός (Ατσιπόπουλο), αρµόδιος κος 
Μανωλακάκης Γεώργιος. 
Η αίτηση συµµετοχής είναι αναρτηµένη και στο διαδικτυακό ιστότοπο της ∆.Ε.Υ.Α.Ρ. (www.deyar.eu). 
Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην 
παραπάνω διεύθυνση. 
 
 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ 
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