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     ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

             Με την αριθ. 93/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (εγκρίθηκε με την αριθ. 

2086/8-4-2020  όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης), όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθ.125/2020 απόφαση του Δ.Σ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (εγκρίθηκε με την αριθ.2420/27-4-2020 όμοια 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης), καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος για το έτος 2020  

από 6/5/2020 έως 16/10/2020 και διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού και 

συγκεκριμένα δεκατριών (13) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, 

ως εξής: 

 

1.- Για τη Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου, έξι (6), ως εξής: 

 Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.  

 Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.  

 Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση. 

2.- Για τη Δημοτική Ενότητα Βεργίνας, τέσσερις (4), ως εξής: 

 Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.  

 Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.  

 Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.  

3.- Για την Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος, τρείς (3), ως εξής: 

 Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.  

 Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.  

 Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση.  

 

         Με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ., καθορίζεται ο τρόπος 

επιλογής των υδρονομικών οργάνων από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, ο διορισμός και η 

ορκωμοσία αυτών από Αγρονόμους. Δεδομένου, όμως, ότι, πλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 21 

ν. 3938/2011 καταργήθηκε η Ελληνική Αγροφυλακή με τις υπηρεσίες της σε όλη τη χώρα, ενώ το 

Αγρονομικό Συμβούλιο ήδη είχε καταστεί αναρμόδιο να αποφανθεί για την πρόσληψη υδρονομέων 

άρδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3585/2007, εν αντιθέσει με τις παλαιότερες 

διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β.Δ., σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 25-28 του π.δ. 

543/1977, η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης θα γίνεται εφεξής με έγκριση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο σχετικό βασιλικό διάταγμα. Όσον αφορά, δε, τις αρμοδιότητες του Αγρονόμου σε 

σχέση με την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης όπως προβλέπονται από το άρθρο 8 του β.δ., 

επειδή η κατάργηση της Αγροφυλακής συνεπάγεται και την κατάργηση του συγκεκριμένου 

οργάνου, τούτο δεν επηρεάζει την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης, οι οποίοι, ως προσωπικό 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, θα προσλαμβάνονται με απόφαση 

του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, δηλαδή του Δημάρχου και προφανώς δεν θα ορκίζονται, 



  

αφού η ορκωμοσία αποτελεί υποχρέωση μόνο του μονίμου προσωπικού (σχετ. το υπ’ αριθμ. 

24377/10-6-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.). 

Η υπηρεσία των υδρονομέων είναι επί 24ώρου βάσεως και όχι ωρομίσθια, ενώ κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους εξομοιώνονται με δημόσια όργανα. 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ανωτέρω διατάγματος οι υποψήφιοι για το 

διορισμό τους πρέπει Α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και Β) να έχουν συμπληρώσει το 23
ο
 

έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60
ο
. Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο άγων 

ηλικία μέχρι του 65
ου

 έτους, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης (προσθ. εδαφ. από άρθρ. 2 Β.Δ.  

339/1960). 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ιδίου Β.Δ.: 
1.Τα υδρονομικά όργανα εκλέγουσιν αι οικείαι κατά το άρθρον 4 παρ. 1 του παρόντος επιτροπαί ή συμβούλια .  
α) Της εκλογής προηγείται πρόσκλησις του προέδρου προς υποβολήν αιτήσεων διορισμού μετά πιστοποιητικών εξών 

αποδεικνύεται ύπαρξις των προσόντων του άρθρου 6.  
Η πρόσκλησις δηλοποιείται, επτά τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της εκλογής, δια θυροκολλήσεως εν τε τω 

καταστήματι των γραφείων της επιτροπής ή του συμβουλίου και εις τα δημοσιώτερα μέρη του ενδιαφερομένου ή των 

ενδιαφερομένων δήμων και κοινοτήτων, κατά την κρίσιν του προέδρου.  
β) Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υδρονομένων, η διάρκεια της υπηρεσίας 

των οποίων δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνας καθ’ έκαστον έτος .  

 Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα  ύστερα από την αριθ. 7005/8-4-2020 σχετική 

ανακοίνωση του Δήμου μας και, όπως προκύπτει από το σχετικό έλεγχο, πληρούν τις προϋποθέσεις 

που πρέπει να συντρέχουν για την πρόσληψη των δεκατριών (13) υδρονομέων, είναι οι εξής: 

 

1.  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 

2.  ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> 

3.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> 

4.  ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ >> 

5.  ΓΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ 

6.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ >> 

7.         ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ >> 

8.  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τ.Κ.   Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ-   

Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

9.  ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ  

10.  ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ >>  

11.  ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> 

12.  ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Τ.Κ. ΣΥΚΙΑΣ 

13.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Τ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

14.  ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Κ. ΔΑΣΚΙΟΥ 

15.  ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ >> 

16.  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 

17.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Κ. ΣΦΗΚΙΑΣ 

 

             

 



  

  
        Ο παραπάνω αιτών για την Τ.Κ. Κουλούρας, Δημήτριος Ευαγγελόπουλος έχει υπερβεί το 

60
ο
 έτος της ηλικίας τους (και όχι το 65

ο
) και δύναται να  επιλεγεί κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (προσθ. εδαφ. από άρθρ. 2 Β.Δ.  339/1960). 

 
    Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την επιλογή 

των υδρονομέων άρδευσης που θα προσληφθούν στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 

Βέροιας για την αντίστοιχη αρδευτική περίοδο. 

 
 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

 

                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 


