
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                          Γούρνες: 12-7-2012 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                       Αριθ. Πρωτ.:19838 

 

Αριθ. Απόφασης:78 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου Χερσονήσου, 

Γεώργιος Χειρακάκης 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθ. 1/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου  «Περί ορισµού 

Αντιδηµάρχων µε θητεία από 1/1/2011 έως 31/12/2012» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) 

«Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 

5. Τη µε αριθ. 301/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ∆ήµου. 

6. Την αρ. πρωτ. 18593/2-7-2012 ανακοίνωση του ∆ήµου  Χερσονήσου 

για πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων µε σύµβαση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µέχρι δύο µηνών. 

7. Το γεγονός ότι η Παιδική εξοχή θα λειτουργήσει για δύο 

κατασκηνωτικές περιόδους των 10 ηµερών η κάθε µία, 

8. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος έχει υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για έγκριση λειτουργίας και τρίτης (3ης)  

κατασκηνωτικής περιόδου και αναµένεται η έγκρισή της    

9. Τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για πρόσληψη 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

   Προσλαµβάνουµε - για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής 

Κοκκίνη Χάνι του ∆ήµου Χερσονήσου  -τους κάτωθι αναφερόµενους, µε την 

αντίστοιχη ειδικότητα και για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, µε 



σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθότι  έχουν τα απαιτούµενα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

                                  ΟΜΑ∆ΑΡΧΕΣ 

1. Τσικαλάκη Ελπινίκη,  Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

2. Βυνιχάκης Εµµανουήλ, Οµαδάρχης, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 

3. Τζαγάκη Χαρίκλεια – Αναστασία, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

4. Πιτσιδιανάκη Αικατερίνη, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

5. Παπαδάκης Εµµανουήλ, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

6. Συντυχάκης Εµµανουήλ, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

7. Καστρινάκη Ευφροσύνη, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

8. Λαρετζάκη Ελένη, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

9. Κουντάκης Χαράλαµπος, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

10. Χουστουλάκη Γεωργία, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

11. Στριλιγκάς Κων/νος, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

12. Ψυλλάκης Σταύρος, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

13. Ανδρεαδάκης Κων/νος, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 

7/8/2012 

14. Κουτεντάκη Ελένη, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

15. Ιερωνυµάκη Ακριβή, Οµαδάρχης από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ 

16. Αδαµάκη Ευαγγελία, Εργάτρια, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

της για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

17. Άσπρη Ελένη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν εγκριθεί το 

αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για τρίτη (3η) 

κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της για 

επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

18. Μοιράκη Μαρία, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν εγκριθεί το 

αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για τρίτη (3η) 

κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της για 

επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν εγκριθεί 

το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για τρίτη 



(3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της για 

επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

19. Μυτάκη Γεωργία,  από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν εγκριθεί 

το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για τρίτη 

(3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της για 

επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

20. Αποστολοπούλου Χριστίνα, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

                           ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

21. Μαλλιωτάκη Ειρήνη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες  

                                        ΕΡΓΑΤΕΣ 

22. Βογιατζής Γεώργιος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

23. Σταυρουλάκης Νικόλαος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

24. Κανακαράκης Ιωάννης, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

25. Πολίτης Γεώργιος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν εγκριθεί 

το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για τρίτη 

(3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του για 

επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

26. Ανδρεαδάκης Αντώνιος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 



για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

27. Παντεχάκης Στυλιανός, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

28. Βαρδονικολάκης Γεώργιος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΓΙΑΤΡΟΣ 

29. Πιτσουλάκη Ειρήνη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

30. Μετοχαράκη Ειρήνη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ 

31. Βασίλογλου Στυλιανή, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

                            ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

32. Κριτσωτάκη Μαρία, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

33. Μακράκη Μαρία, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 



34. Ηλία – ∆ηµοπούλου Κων/να, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 

και αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης 

και για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η 

σύµβασή της για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της 

δεν θα ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

35. Παπουτσάκη Αγάπη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

36. Ψαρρά Καλλιόπη, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

37. Γουρνιανάκης Ανδρέας, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

του για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

38. Χαλκιαδάκης Νικόλαος, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

του για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

39. Στεφανάκης Παντελής,  από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

του για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

                          ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

40. Ψυλλάκη Κων/να, από 12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

  

41. Σταυρουλάκης Νικόλαος,  από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 

και αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης 

και για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η 



σύµβασή της για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της 

δεν θα ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

42.  Ντεστάν Ευαγγελία , από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή της 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή της δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΦΥΛΑΚΑΣ 

43. Σαµιώτης Μιχαήλ,  από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 και αν 

εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και για 

τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή του 

για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

44. Τζαγάκης Εµµανουήλ,  από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

του για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

45. Χρονάκης Νικόλαος, από  12/7/2012 έως και 7/8/2012 και 

αν εγκριθεί το αίτηµα του ∆ήµου για λειτουργία της κατασκήνωσης και 

για τρίτη (3η) κατασκηνωτική περίοδο τότε θα παραταθεί η σύµβασή 

του για επιπλέον  µία κατασκηνωτική περίοδο. Η σύµβασή του δεν θα 

ξεπερνάει τους δύο (2) µήνες 

 

  Για τις θέσεις: Νοσοκόµου (1) θέση και Ειδικού Τεχνίτη µία (1) 

θέση,  δεν προσήλθε κανείς που να κατέχει τα κύρια ή επικουρικά 

προσόντα, κατά συνέπεια παραµένουν κενές. 

                                            Με εντολή ∆ηµάρχου 

                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

                                         

                                     ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 


