
 
 
       
 
        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ                           Ρέθυμνο 03-02-2017  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ        Αριθμ. Πρωτ.: 281 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014. 
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 740/28-03-2016 Παράρτημα Γ΄2 με θέμα : «Αίτημα χορήγησης 

βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης» προς το ΑΣΕΠ στα πλαίσια του «Προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4038/31-03-2016 Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου 
Ρεθύμνης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς το ΑΣΕΠ. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4736/13-04-2016 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ, ότι το υποβαλλόμενο αίτημα 
μας γίνεται δεκτό.  

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία εγκρίθηκαν για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική 
Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι ένα 
(1) έτος. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10162/05-08-2016 έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης». 

 
 

Ανακοινώνει 
 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου για το έργο «Υλοποίηση 
προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα  που απασχολούν καθημερινά 
τους ηλικιωμένους και υποστήριξη συνταγογράφησης για χρόνιες παθήσεις», για το 
Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Τρίτης Ηλικίας και Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (για τις δομές των Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικό
ς 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 

Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 
Για το Τμήμα 
Κοινωνικής 

Υπηρεσίας Τρίτης 
Ηλικίας και 
Υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

(για τις δομές 
των Κ.Α.Π.Η.) 

κατά τις πρωινές 
ώρες 

Ρέθυμνο 

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας 
Ειδικού Παθολόγου και 

ελλείψει Γενικής 
Ιατρικής ή  Καρδιολόγου 

ή Πνευμονολόγου ή 
Ουρολόγου ή 

Γαστρεντερολόγου ή 
Ορθοπεδικού) 

1 έτος 1 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα  
    Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας. 
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
5.Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός   
  χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος 

 
 
Γενικά προσόντα 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωμα 
συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ. 

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση) 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 

 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, πρέπει να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ρεθύμνης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που 
εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 
δύο (2) φορές. 



 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα : 
1. Αίτηση 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού  
    κώδικα 
3. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
4. Αντίγραφο πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να  
    αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήσης της. 
6. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
 
Θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά προσόντα τα οποία μαρτυρούν καταλληλότητα για το συγκεκριμένο 
έργο καθώς και προηγούμενη εμπειρία. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που δεν έχουν εξαρτημένη 
εργασία με άλλο φορέα.  

Η αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 
Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 
20468, εσωτ. 17). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα 
αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) γ) στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού Ρεθύμνης (ΚΕΠ). 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 
 
 
 

                                                                                             ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 


