
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ

                  
                                  Βόλος   23  .  3   .  2012

                                 Αρ. πρωτ. :  29239/ΓΠ6403

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της παρ.  2  του  άρθρου  1  του  Ν.  3812/2009,  όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.
3.  Τις  διατάξεις  του  Β.Δ  28.3/15.4.1957  «Περί  της  αστυνομίας  επί  των 

αρδευτικών υδάτων».
4.  Την αριθ.  218/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων και καθορίστηκε ο χρόνος έναρξης και 
λήξης της αρδευτικής περιόδου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου, 
ο  αριθμός  των  θέσεων  υδρονομέων,  ο  τομέας  για  τον  οποίο 
προορίζεται κάθε θέση και ο τρόπος της αμοιβής τους.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη τριάντα έξι   (36)  Υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 

2012, ως εξής :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΔΡΟΝΟ-

ΜΕΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ κ.ά.

ΒΟΛΟΥ

Συνοικία Αγίου 
Γεωργίου

2/5/2012-
10/10/2012 1

Όλη την περίοδο, σε όλο το 
αρδευτικό δίκτυο, εκτός από τα 

βράδια Δευτέρας, Τρίτης, 
Τετάρτης, μεταξύ 6/5/2012 και 

2/8/2012, που το νερό θα πηγαίνει 
στα Κήπια.
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Περιοχή Κηπίων 
(Κήπια, 

Καραγάτς,  Αγ. 
Παρασκευή)

6/5/2012 έως 
2/8/2012

1

Κάθε Δευτέρα (κτήματα Αγ. 
Αικατερίνης), Τρίτη, Τετάρτη 

(κτήματα περιοχής Κοιμητηρίου), 
από τη δύση ως την ανατολή 

ηλίου.

Σε περίπτωση που δεν ποτίζονται 
όλα τα κτήματα, η επόμενη 

άρδευση αρχίζει από το σημείο 
που σταμάτησε η προηγούμενη.

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Μικροθήβες

15/5/2012 
έως15/102012

1 Στα αρδευτικά δίκτυα των 
δημοτικών κοινοτήτων και σε όλο 

το μήκος τουςΑϊδίνι 1

ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Διμήνι 1/4/2012 έως 
31/10/2012 3

Στα αρδευτικά δίκτυα των 
δημοτικών κοινοτήτων και σε όλο 

το μήκος τουςΣέσκλο

ΑΓΡΙΑΣ

Αγριά

1/3/2012 έως 
31/10/2012

3

2 υδρονομείς για τον κοινό 
αρδευτικό αύλακα Αγριάς-

Δράκειας (ο ένας στην Αγριά και ο 
άλλος στη Δράκεια) 

1 υδρονομέας στον αύλακα 
«Μποστάνια»

Δράκεια 6

2 υδρονομείς στον αύλακα 
«Διάσελα – Πετσάλι - Κατσαρού» 

2 υδρονομείς στον αύλακα 
«Καστέλι» 

1 υδρονομέας στον αύλακα 
«Χωριό» 

1 υδρονομέας στον αύλακα 
«Ανεμούτσα»
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ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Άνω Λεχώνια
15/4/2012

 έως
15/10/2012

3
Θέση Χωρίου ημέρας-νύχτας 

Θέση Συκιάς 
Θέση Τζοάνη

Κάτω Λεχώνια
15/4/2012

έως
15/10/2012

1

Αγ. Βλάσιος

15/4/2012-
15/10/2012 για 

τα αυλάκια 
«Κουφάλας-
Δεξαμενής», 

«Μαλάκι-
Καψάλας»

1/4/2012-
15/10/2012 για 

το αυλάκι 
«Αμαδίστρας»

1/6/2012-
15/10/2012 για 
τη γεώτρηση 
«Μαλάκι-Αγ. 

Βλασίου»

3

αυλάκι «Κουφάλας-Δεξαμενής» 

αυλάκι «Μαλάκι-Καψάλας» 

αυλάκι «Αμαδίστρας» 

γεώτρηση «Μαλάκι-Αγ. Βλασίου»

Αγ. Λαυρέντιος

15/3/2012-
30/9/2012 για 

το μεσαίο 
αυλάκι

15/4/2012-
30/9/2012 για 

το πάνω 
αυλάκι 

 15/3/2012-
30/6/2012 για 

το κάτω 
αυλάκι ή 
περιοχή 
«Λιβάδι»

5

Μεσαίο αυλάκι: 1 υδρονομέας για 
τη φύλαξη του νερού, Αύγουστο 

και Σεπτέμβριο 

Πάνω αυλάκι: 1 υδρονομέας για 
τη φύλαξη του νερού, Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο
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ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

Πορταριά

1/5/2012
έως

30/9/2012
5

Θέσεις «Κουτσιμπίτσας-Ζαρλή-
Βαμβακιά-Άγ. Ταξιάρχης-

Α.Τριάδα» , «Μεριάς & πηγή 
Μάνα»

Κατωχώρι Θέσεις «Φυτέματα»  «Άγ. 
Γεώργιος»

Άλλη Μεριά Θέση «Μανδρινά»

ΙΩΛΚΟΥ

Ανακασιά 6/5/2012
έως

30/9/2012
1 Στα αρδευτικά δίκτυα της 

περιοχής σε όλο το μήκος τουςΆνω Βόλος

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

1/4/2012
έως

30/10/2012
2 Θέση «Φλάμπουρο Γερακιάς»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να :
• έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.
• να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας για την οποία υποβάλλουν 

αίτηση και
• να έχουν σχετική εμπειρία (γνώση του δικτύου άρδευσης της περιοχής όπου 

ενδιαφέρονται να απασχοληθούν )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά 
τα πιο κάτω δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό Δήμου για την εγγραφή στα Δημοτολόγια. 
5.  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/1986  , κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού 
Κώδικα στην οποία θα δηλώνουν ότι : α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
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σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),  απάτη, 
εκβίαση,  πλαστογραφία,  απιστία δικηγόρου,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία περί 
την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος  καθ'  υποτροπή,  συκοφαντική  δυσφήμιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης  της  γενετήσιας  ζωής,  β)  δεν  είναι  υπόδικοι  και  δεν  έχουν 
παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για  κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της 
προηγούμενης  περίπτωσης,  έστω  και  αν  το  αδίκημα  παραγράφηκε,  γ)  λόγω 
καταδίκης,  δεν  έχουν  στερηθεί  τα  πολιτικά  τους  δικαιώματα  και  για  όσο  χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Ενότητας (εφόσον προκύπτει από στοιχεία 
των αρχείων της) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 απ’ όπου θα προκύπτει 
ότι διαθέτουν εμπειρία και γνωρίζουν το δίκτυο άρδευσης της περιοχής όπου 
ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, 
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά , στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας στην οποία 
επιθυμούν να απασχοληθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει  την     26/3/2012  και λήγει την   
29/3/2012.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΜΕΩΝ
Οι αποδοχές των υδρονομέων που θα προσληφθούν θα καθοριστούν σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην αρ.  2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414, Β΄)  Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. 
που  απασχολείται  στο  Δημόσιο,  ΝΠΔΔ  και  ΟΤΑ».  Επιπλέον,  θα  δικαιούνται 
επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και οικογενειακή παροχή, εφαρμοζομένων των 
διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν. 4024/2011.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: Β44ΧΩ96-ΡΣΡ


