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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας  
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» 

 
Έχοντας υπόψη :  

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

2. Την υπ’ αριθµ. 135/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» 

3. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 967/04-09-2013 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κρήτης. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά δεκατριών (13) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και 
Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης», που εδρεύει στο Ρέθυµνο, και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα ειδικά τυπικά 
προσόντα: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 
 

ΠΕ Νηπιαγωγών 
και ελλείψει αυτών 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 

 
 
 
4 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι  
    πτυχίου Νηπιαγωγών. 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα    
    διορισµού που προβλέπονται για τους   
    µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου  
    µέρους του ν. 3584/07.   
 

 
 

∆ύο (2)  
µήνες 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΛΑΒ-ΟΟΜ
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∆Ε Βοηθών 
Βρεφοκόµων - 
Παιδοκόµων 

 
 
 
4 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι  
    τίτλου σπουδών Βοηθών    
    Βρεφοκόµων - Παιδοκόµων 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα    
    διορισµού που προβλέπονται για τους   
    µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου  
    µέρους του ν. 3584/07.   

 
 

∆ύο (2)  
µήνες 

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

 
∆ύο (2)  
µήνες 

 
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
• Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν, κατόπιν προσωπικής συνέντευξης.  

 
 

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 στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. 
«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» (∆/νση: Καντανολέοντος 
10, τηλ: 28310 20468) και αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι : κα Κουµνά 
Βασιλεία και κα Παυλάκη Κυριακή, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο 
χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.  
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. 
                                                        «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  
                                                 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 
 
 
 
 

                             ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
                            

 
 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΛΑΒ-ΟΟΜ


