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Ανακοίνωση  
για την πρόσληψη µε σύµβασης εργασίας Ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου , χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων µηνών για  
την αντιµετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του δήµου  

Ο ∆ήµαρχος Γόρτυνας 
 

Έχοντα υπόψη : 
1.Το υπ αρίθ  11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 116 του Ν 
4547/2018   
2. Την αριθµό 273/2020 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής , µε την οποία διαπιστώνεται η 
αναγκαιότητα  της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής , οι απαιτούµενοι κλάδοι και οι ειδικότητες του 
προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί µε διάρκεια σύµβασης τεσσάρων (4)µηνών για  την 
αντιµετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας του δήµου µας . 
3. Την αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν3852/2010 από το άρθρο 116 του Ν 4555/2018  
σύµφωνα µε το οποίο  δεν αποστέλλονται στην  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης πλέον από 
19/07/2018 για υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων 
που αφορούν την σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων ,όπως ίσχυε προηγουµένως    

Ανακοινώνει  
Την Πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας τεσσάρων  (4) µηνών για τους 
κατωτέρω κλάδους ,ειδικότητες και προσόντα :  

α/α κλάδος Ειδικότητα  αριθµός 
ατόµων  

∆ιάστηµα Τυπικά Προσόντα  ∆ικαιολογητικά που 
απαιτούνται να 
κατατεθούν στο ∆ήµο 

1 ∆Ε ∆Ε 29 
Οδηγοί 
Απορριµµατ
οφόρου- 
φορτηγών   

02  
για 4µήνες 
από την  
πρόσληψη 

Να πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για 
τους µόνιµους 
υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του 
Ν3584/2007 
(υποβολή Υπεύθυνης 
δήλωσης ) 

1.Αίτηση 
2. Ταυτότητα 
3.Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 
4.άδεια οδήγησης Γ 
κατηγορίας   
5. Υ∆ (από την υπηρεσία) 

2 ΥΕ Εργάτες 
/εργάτριες 
Προσωπικό 
καθασριότη
τας 

06  
για 4 
µήνες από 
την  
πρόσληψη 

Να πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για 
τους µόνιµους 
υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του 
Ν3584/2007 
(υποβολή Υπεύθυνης 
δήλωσης ) 

1.Αίτηση 
2. Ταυτότητα 
3.Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 
4. Υ∆ (από την υπηρεσία) 
 
 

3 ∆Ε ∆Ε 28 
Χειριστές 
Μηχανηµάτ
ων έργων 
Ι/Σ κα Φ/Τ   

01  
για 4 
µήνες από 
την  
πρόσληψη 

Να πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισµού 
που προβλέπονται για 
τους µόνιµους 
υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του 
Ν3584/2007 
(υποβολή Υπεύθυνης 
δήλωσης ) 

1. Αίτηση 
2. Ταυτότητα 
3.Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 
4. Υ∆ (από την υπηρεσία) 
5.Άδεια οδήγησης  
6.Άδεια Χειριστή 
µηχανηµάτων  
 
 

       

Οι υποψήφιοι πρέπει να : α) έχουν την υγεία και  την φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και Β) ότι συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι 
προϋποθέσεις  των άρθρων 4 έως 10 του Ν 3528/2007. 
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν στο δηµαρχείο στους Αγίους ∆έκα  
έως την Παρασκευή  07/08/2020 στις 12:00 το µεσηµέρι . 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2894340311Κα Αναστασάκη Ιωάννα  
                                          

        Ο δήµαρχος   
 
 
 
 

       Κοκολάκης Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΦ4ΤΩ9Η-ΥΑΟ
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