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(Ως προς τη διάρκεια σύμβασης της θέσης με κωδ.107)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ
64/τ. Α΄/14-03-2020), «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσή του», όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4683/2020 (ΦΕΚ
68/τ. Α΄/20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ.
Α΄/25-04-2020) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
5. Tις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/2020).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τεύχ.Α/7.6.2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του
Δημάρχου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 168-169 και 170 παρ.5 του Ν.3584/2007.
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9. Το με αρ’ αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα:
«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
Ν.4764/2020» σύμφωνα με το οποίο και σχετικά με το άρθρο 175 του
Ν.4764/2020 «επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην
ιατρικού και νοσηλευτικού κατ΄εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του
άρθρου 20 του Ν. 2190/1994. ……….Επιπλέον οι ανωτέρω συμβάσεις δεν
υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ.
164/2004.Έτσι καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν
απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών
αναγκών, καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και
μπορούν να παρέχουν άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής,
βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύεται ωστόσο η
μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου».
10. Το με αρ’ αρ. πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα:
«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid 19
από του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4745/2020 και του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.
11. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 603/12−01−2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης
Καθαριότητας Διαχείρισης απορριμμάτων αστικού περιβάλλοντος & πρασίνου
αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας
12. Την υπ’ αριθμ. 71/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΦΦΩ1Ψ-ΨΞΘ) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
για οκτώ (8) μήνες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Δήμος Ρεθύμνης

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 μήνες

102

Δήμος Ρεθύμνης

103

Δήμος Ρεθύμνης

104

Δήμος Ρεθύμνης

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(ΤΡΑΚΤΕΡ) ΤΥΠΟΥ Α
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ)
ΔΕ ΧΕΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 μήνες

8 μήνες
8 μήνες

Αριθμός
ατόμων
2

2

1
1

2
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105

Δήμος Ρεθύμνης

106

Δήμος Ρεθύμνης

107

Δήμος Ρεθύμνης

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8 μήνες

8 μήνες
6 μήνες

ΣΥΝΟΛΟ

18

2
4
30

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας και ελλείψει αυτών, απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου.
β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας με
ισχύον Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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γ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε
ισχύ. Εφόσον δεν έχει παραληφθεί, γίνεται δεκτό σαν
δικαιολογητικό σχετική βεβαίωση της περιφερειακής
υπηρεσίας μεταφορών περί υποβολής αίτησης για πρώτη
χορήγηση/ανανέωση/ αντικατάσταση κάρτας που έχει
υποβάλλει.
(ΑΔΑ:ΩΕΟΟ465ΧΘΞ-Β2Θ, ΑΔΑ:7ΧΑΝ465 ΧΙΚ-ΘΝ1).
α)
Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού
ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α΄
β) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως
ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
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σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας
χειριστή.
Α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων Β΄
ομάδας 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α΄), για
τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αρ.
οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η). ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-2013 όπως
ισχύει.
Β) άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου Γ κατηγορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων Β΄
ομάδας 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α΄), για
τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αρ.
οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η). ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-2013 όπως
ισχύει.
Β) άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου Γ κατηγορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων Β΄
ομάδας 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α΄), για
τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αρ.
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οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η). ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-2013 όπως
ισχύει.
Β) άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου Γ κατηγορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ)
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων Β΄
ομάδας 2ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α΄), για
τα Μ.Ε. 2.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αρ.
οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η). ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-2013 όπως
ισχύει.
Β) άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου Γ κατηγορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ)
Απολυτήριος
τίτλος
τουλάχιστον
Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια
και η ημεροχρονολογία
κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να
προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες
μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
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επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

104

105,106,107

Α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργων Β΄
ης
ομάδας 4 ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α΄), για τα
Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αρ. οικ.
1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η). ΦΕΚ 519/Β΄/6-3-2013 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ.αροικ.84123/305/Φ 113
(ΦΕΚ 2481/Β/11-8-2016.
Β) άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου Γ κατηγορίας,
σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας και ελλείψει αυτών, απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι
και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή
μηχανήματος έργου.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρ. 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/97)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες
πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο,
και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος
και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως
ισχύει).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας
ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
της παρούσας ανακοίνωσης.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου
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κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο
καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού
σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.










4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκληµα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή
κατ΄ άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει
παραγραφεί.
γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις.
ε) να µην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου
Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής
ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν
̟παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε
ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης
της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, αποδεικνύουν την εμπειρία
τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης.
β) Ο χρόνος εμπειρίας, που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος, πρέπει να συμφωνεί με το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
γ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν,
αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που
να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ ή
βεβαίωση άλλου ασφαλιστικού ταμείου. Επίσης βεβαίωση του εργοδότη στον
οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται το είδος της απασχόλησης του
ενδιαφερόμενου και Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην
οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της
εμπειρίας του ιδίου, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχ/σης αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.
δ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής
απασχόλησης (αρθρ. 2 του ν. 3250/2004), ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο
ήμισυ και στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του
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οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του
δημοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .
3. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τον ΑΦΜ.
4. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών .
5. Βιογραφικό Σημείωμα
Η αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση του που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κατόπιν επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των
πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορονοιου COVID-19, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα
ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής
ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο
e-mail:prosopiko@rethymno.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και
δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) από
23/02/2021 ημέρα Τρίτη έως και 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη έως και 23:59.
Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες
και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα
αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail)
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση https://www.rethymno.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης, στο
πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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