
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ                                                                          Ρέθυµνο  13-6-2012

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                                              Αριθµ. Πρωτ.: 15458

∆ΗΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ

                                              

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                        για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                                           
                                                        Ο ∆ΗΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο  206  του  Ν.  3584/2007,  (προκειµένου  την  πρόσληψη προσωπικού  για  την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκών ), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθµ. 333/ 2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνου.

3. Την υπ΄ αριθµ. 487/12 -06- 2012εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης.

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Ρεθύµνης (ΦΕΚ. 2124/22-09-2011) και 
την τροποποίηση του  (ΦΕΚ 3030/30-12-2011).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
σαράντα  δύο  (42)  ατόµων  για  την  αντιµετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή 
πρόσκαιρων  αναγκών  του  ∆ήµου  Ρεθύµνου,  που  εδρεύει  στο  Ρέθυµνο,  και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 
ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα ειδικά τυπικά προσόντα:

Υπηρεσία Έδρα 

θέσης

Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης

Αριθµός 

Ατόµων

Ειδικά  τυπικά 

προσόντα

∆ήµος 

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο ∆Ε 
Οδηγών 

Απορριµµα
τοφόρων 

(Γ΄κατηγορ
ίας) 

2 Μήνες 10 ισχύουσα 
επαγγελµατική  άδεια 
οδήγησης, 
Γ΄κατηγορίας,τίτλο 
σπουδών  (τουλάχιστον 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης) 

∆ήµος 

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο ∆Ε 
Οδηγών 

Τράκτορα 
(Γ΄ + Ε΄ 

κατηγορίας
)  

2 Μήνες 2 ισχύουσα 
επαγγελµατική  άδεια 
οδήγησης  Γ΄ 
κατηγορίαςτίτλο 
σπουδών  (τουλάχιστον 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης) 

∆ήµος 

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο ∆Ε 
Χειριστή 

Γερανοφόρ
ου 

2 Μήνες 1 Άδεια   µηχανοδηγού-
χειριστή  µηχανηµάτων 
εκτέλεσης  τεχνικών 
έργων  οµάδας   Γ΄ 
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(Γ΄κατηγορ
ίας τάξης 

∆΄)

κατηγορίας  και  τάξης  ∆΄ 
για  µηχανήµατα  ισχύος 
από  17  µέχρι  100  ΗP. 
Τίτλο  σπουδών 
(τουλάχιστον 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης) 

∆ήµος 

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο ΥΕ 
Εργατών –

συνοδοί 
απορριµµα
τοφόρου 

2 Μήνες 20 ∆εν  απαιτούνται  ειδικά 
τυπικά  προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997).

∆ήµος 

Ρεθύµνης

Ρέθυµνο ΥΕ 
Εργάτες 

Οδοκαθαρι
στές

2 Μήνες 9 ∆εν  απαιτούνται  ειδικά 
τυπικά  προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από  18  έως  65  ετών.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς 
τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωµένο  Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνοµικής  τους 
ταυτότητας

2. Κυρωµένο  φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  σπουδών  τους.  Σε  περίπτωση 
πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

3. Υπεύθυνη  ∆ήλωση  ότι  πληρούν  τα  γενικά  προσόντα  διορισµού  που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του 
ν. 3584/07.

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα 
υπέρβασης  δίµηνης  απασχόλησης  σε  συνολικό  χρόνο  δώδεκα  (12) 
µηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλλουν αίτηση  στο γραφείο  προσωπικού του  ∆ήµου 
Ρεθύµνης (  Λ.  Κουντουριώτη 80, τηλ 2831341205) και αρµόδια για την παραλαβή και για 
περισσότερες πληροφορίες είναι η Κ. Μαρινάκη Αργυρώ  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ  Χ.  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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