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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αρ.πρωτ.:19089 
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ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός 
(1) ∆Ε οδηγού απορριµµατοφόρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του ∆ήµου Χερσονήσου ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου  Χερσονήσου Γεώργιος Χειρακάκης, 
έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τά άρθρα 168, 170 και 232 του Ν.3584/2007, όπως και την παρ.5 του άρθρου 6 του 

Ν.3146/2003 (προκειµένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 
υπηρεσιών Ο.Τ.Α) όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
4. Την µε αρ.94/02-03-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου. 
5. Την υπ.αριθµ.3149/31-03-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 
6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1525/7-11-2005 & 283/17-03-2010)  
7. Την µε αρ.πρωτ.5737/21-03-2011 ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2011 πρόσληψης  τριάντα 

οχτώ (38) ατόµων που δηµοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφηµερίδες Πατρίδα και Νέα 
Κρήτη µε ηµεροµηνία 14/04/2011. 

8. Την ανάγκη πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών.  

9. Τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν. 
10. Τους από 30/6/2011  πίνακες  κατάταξης  των  υποψηφίων, σύµφωνα µε τα προσόντα 

τους.  
11. Το από 06/07/2011 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης των πινάκων κατάταξης υποψηφίων. 
12. Την µε αριθ. 18840/7-07-11 υπεύθυνη ∆ήλωση του Μαλτεζάκη Μιχαήλ του Ιωάννη ο 

οποίος δεν αποδέχεται τον διορισµό του. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
       Προσλαµβάνουµε  για  χρονικό διάστηµα οκτώ  (8) µηνών  από   11-7-2011 µέχρι  
και  10-03-2012  τον Κουφαλιτάκη Γεώργιο του Εµµανουήλ για την πλήρωση της θέσης 
∆Ε οδηγού απορριµµατοφόρου , κατ΄ εφαρµογή και των διατάξεων του άρθρου 21 του 
Ν.2190/1994, όπως ισχύει µετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, λόγω 
των εποχιακών αναγκών, όπως αναφέρεται στη 94/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.                        

 
 
                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                          

                                                                                 ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                    Μ.Ε.∆                                           
          Ακριβές αντίγραφο 
Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
       Βασιλάκης Νικόλαος 
                ΤΕ17/Α΄  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Ενδιαφερόµενους Υπάλληλους 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :  Φάκελοι Β3, 5/γ,48β 


