
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 

                                                                             Αριθ. πρτ. 308/5.05.2015 

 

 

Αριθ. Απόφασης. 15η/2015 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το Πρακτικό 5ης /2015  έκτακτης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Γαύδου  
 

Θέµα 2o: «Υδρονοµέας άρδευσης » 

 

Στη Γαύδο σήµερα 2/05/2015 ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Γαύδου συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στο 

∆ηµοτικό κατάστηµα Γαύδου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 281/2015 πρόσκληση 

της ∆ηµάρχου, που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) καθώς η πρόεδρος του δηµοτικού 

συµβουλίου λόγω αντικειµενικής αδυναµίας δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στο από 

1/5/2015 αίτηµα της ∆ηµάρχου για επείγον, αίτηµα το οποίο και επισυνάπτεται στην 

απόφαση. 

 «Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  

2. Τα γεγονός ότι ο δήµος µας βρίσκεται διαρκώς θύµα εκβιασµών από ακτοπλοϊκή εταιρία που 

έχει συνάψει σύµβαση µε την οποία καλείται να εκτελέσει επιδοτούµενα δροµολόγια για το 

δηµόσιο συµφέρον 

3. Την από 30/4/2015 17:00 τηλεφωνική επικοινωνία από το γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας 

που µεταφέρει αίτηµα άµεσης προτεραιότητας µε προθεσµία λήψης απόφασης και αποστολής 

αυτής έως την τις 2/5/2015 

Αιτούµαι την σύγκλιση έκτακτου δηµοτικού συµβουλίου µέχρι την 2/5/2015» 

 

Η ∆ήµαρχος ρώτησε το σώµα αν θα ήθελαν να συζητήσουν ένα δεύτερο θέµα που αφορά τον 

υδρονοµέα άρδευσης, και οµόφωνα το σώµα αποφάσισε να συζητήσει το θέµα. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 µέλη 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν παρόντες εννιά (9) : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                                    ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 

1.Λαµπάκης Ευστράτιος   1. Μιχελαράκης Εµµ 

2.Κατράκη Γεωργία   2.Τσιγωνάκης Εµµ 

3.Βαϊλακάκης Εµµ.                                                3. Στεφανάκη Λίλιαν                                              

4.Βαϊλακάκη Αγγελική                                 4. Μπικογιαννάκη Μαρία 

5. Τσακίρογλου Ελένη   . 

6.Τζουνάρας Βασίλειος                                                   

7. Κουµαντατάκης Γεώργιος 
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8. Τζανιδάκης Ματθαίος 

9.Τσιριντάνη Σοφία 

 

 

Στην συνεδρίαση προέδρευσε ο Λαµπάκης Ευστράτιος καθώς απουσίαζε η πρόεδρος αλλά 

και ο αντιπρόεδρος του ∆Σ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από  την ∆ήµαρχο, λόγω του ότι δεν 

υπήρχε υπάλληλος του ∆ήµου Γαύδου.  

Εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

δηµοτικού συµβουλίου τα εξής: 

Με το άρθρο 211 του ν. 3584/07 επανήλθαν οι διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β.∆. 

«Περί της αστυνοµίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), για την  πρόσληψη 
υδρονοµέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α.. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 211 του ν. 
3854/07 ορίστηκαν τα εξής: « Η πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. 
διέπεται, αποκλειστικώς, από τις ειδικές ρυθµίσεις του από 28.3/15.4.1957 Β.∆. 
«Περί της αστυνοµίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. Η 
πρόσληψη του προσωπικού του παρόντος άρθρου δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, και ενεργείται κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν».  
 
Με τις διατάξεις του ν. 3812/2009 καταργήθηκε κάθε διάταξη µε την οποία 
παρεχόταν δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου εκτός των 
κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/94 όπως ισχύει, µε εξαιρέσεις για 
ορισµένες κατηγορίες προσωπικού, όπως καλλιτεχνικό προσωπικό ή προσωπικό 
που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση φυσικών φαινόµενων. Στις εξαιρέσεις αυτές 
δεν περιλαµβάνονταν οι υδρονοµείς άρδευσης.  
Η πρόσληψη των υδρονοµέων άρδευσης δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 
της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει, σύµφωνα µε ρητή διάταξη του άρθρου 
211 του  Ν.3584/07. Αυτό δεν άλλαξε ούτε στιγµή διότι ο ν. 3812/2009 αφορούσε 
τη διαδικασία προσλήψεων µέσω του ν. 2190/94 και σε καµία περίπτωση τη 
διαδικασία έγκρισης αυτών.  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1β του ν. 3812/2009 ορίζεται ότι µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύστερα 
από πρόταση του ΑΣΕΠ µπορεί  να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για το οποίο προβλέπονται 
ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και πάντως σε καµία περίπτωση µετά 
τις 31.12.2010.»  
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών Αριθ.Πρωτ 

14217/29.03.2010, σύµφωνα µε την οποία η πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης, 
εργατοτεχνικού προσωπικού µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια κατά άτοµο το µήνα και 
προσωπικού που καλύπτει έκτακτες ανάγκες των έργων µε αυτεπιστασία στους 
ΟΤΑ α' βαθµού, εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως 
ισχύουν και µέχρι 31.12.2010. (∆είτε και την εγκύκλιοΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 

οικ.20989/21.04.2010 Εξαίρεση προσωπικού ορισµένου χρόνου από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει µέχρι 31-12-2010) 
Συνεπώς µέχρι την 31η/12/2010 οι διαδικασίες πρόσληψης των υδρονοµέων 
εξακολουθούσαν να γίνονται εκτός ΑΣΕΠ. Από την 1/1/2011 οι προσλήψεις των 
υδρονοµέων άρδευσης των ΟΤΑ γίνονται τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
2190/94.  
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Στις 14/5/2011 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3966/2011. Με την παραγράφο 5 του άρθρου 
58 του νόµου 3966/2011 "Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις", στις εξαιρέσεις του ν. 

3812/2009  προστίθενται και οι υδρονοµείς άρδευσης οι οποίοι προσλαµβάνονται 
από τους δήµους µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Β∆ «Περί 
αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», µε τις οποίες προσδιορίζονται ζητήµατα 
όπως, η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθµός των υδρονοµέων, τα καθήκοντά τους, 
το διάστηµα της αρδευτικής περιόδου κατά την οποία προσλαµβάνονται, καθώς και 
οι πόροι από τους οποίους καταβάλλεται η αµοιβή τους. Η επέκταση της εξαίρεσης 
και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν 
κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ' όλο το 
εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. 
 

Η πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, αποκλειστικώς, από τις 
ειδικές ρυθµίσεις του από28.3/15.4.1957 β. ∆. «Περί της αστυνοµίας επί των Αρδευτικών 

Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει. 
Η πρόσληψη τους δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 

Α'), όπως ισχύει, και ενεργείταικατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν. (άρθρο 211 Ν.3584/07) 

Προς εξασφάλιση της διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς 
διαφύλαξη των έργων, προσλαµβάνονται, όπου είναι αναγκαίο, ειδικά όργανα, 
είναι: 
α. οι υδρονοµείς και 
β. οι επόπτες υδρονοµέων. (άρθρο 3 παρ.1 Β.∆ 28.3/15.4.1957) 
Eπειδή το προσωπικό αυτό αποτελεί ειδική από τη φύση και το είδος της εργασίας 
του κατηγορία προσωπικού, δεν εµπίπτει στον περιορισµό των 24 µηνών 
ανώτατης συνολικής διάρκειας απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του πδ 164/2004. (ΥΠΕΣ Αριθ. Πρωτ. 30958/05.06.08) 

Για τη διαδικασία πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης των Τοπικών Οργανισµών 
Εγγείων Βελτιώσεων ή των Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, αρµόδιοι 
είναι οι ίδιοι οι Οργανισµοί σε συνεργασία µε τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' 
και β' βαθµού από τους οποίους εποπτεύονται αντιστοίχως. (Υπ. Περιβ. Ενεργ. & 

Κλιµ.Αλ. 169608/1566/08.05.2012)  
 

Προτείνω λοιπόν  

Α) να προβούµε στον καθορισµό της αρδευτικής περιόδου από 15/5/2015 έως 

15/1/2016. Το διάστηµα αυτό προκύπτει από τα δεδοµένα περιορισµένων 

βροχοπτώσεων στην περιοχή µας οι οποίες ξεκινούν τέλη ∆εκέµβρη και διαρκούν για 

µικρό χρονικό διάστηµα. Η άρδευση στον δήμο Γαύδου είναι υπηρεσία υψίστης ζωτικής 

σημασίας δώδεκα μήνες τον χρόνο, αφού η άρδευση στο νησί μας δεν εξυπηρετεί μόνο τις 

καλλιέργειες αλλά και την κτηνοτροφία του νησιού καθώς και τα ζώα ποτίζονται με διανομή 

σε αυλάκια, σε όλο το νησί καθώς στο νησί δεν υπάρχουν φυσικές λίμνες ώστε να μην είναι 

απαραίτητη η κτηνοτροφική άρδευση, και καθώς το κύριο επάγγελμα των κατοίκων της 

Γαύδου είναι η κτηνοτροφία. Το διάστηµα των βροχοπτώσεων δεν είναι αρκετό για 

αποθηκευτεί άµεσα νερό στις παλιές µικρές οµβριοδεξαµενές από τις οποίες 

ποτίζονται αποκλειστικά τα ζώα και οι οποίες γεµίζοντας µπορούν να συντηρήσουν 

τις κτηνοτροφικές µονάδες µόνο για δυο µήνες µετά την παύση των βροχοπτώσεων.   
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Β) την πρόσληψη ενός υδρονοµέα άρδευσης διάρκειας οχτώ µηνών για την 

κάλυψη των αναγκών στο ∆ήµο µας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής θα µπει στον προϋπολογισµό του έτους 2015 

στον ΚΑ: 25-6041.001  7.000,00€  Τακτικές αποδοχές και στον ΚΑ: 25-6054.001 

2.300,00€  Εργοδοτικές εισφορές  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και της προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής  

1) Της σχετικές διατάξεις 

2) Το άρθρο 65 toy N.3852/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Τον καθορισµό διαστήµατος αρδευτικής περιόδου για τον ∆ήµο Γαύδου από 

15/05/2015 εως 15/1/2016  

Β) Την πρόσληψη ενός ατόµου υδρονοµέα άρδευσης για το διάστηµα αυτό 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 15η/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                                          

Λαµπάκης Ευστράτιος                                                       1.Κατράκη Γεωργία  

2.Βαϊλακάκης Εµµ.                                                         

3.Βαϊλακάκη Αγγελική                                                 

4. Τσακίρογλου Ελένη   . 

5.Τζουνάρας Βασίλειος                                                  

6. Κουµαντατάκης Γεώργιος 

7. Τζανιδάκης Ματθαίος 

8.Τσιριντάνη Σοφία 
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