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 Στο Ρέθυµνο σήµερα, 24 Ιουνίου του έτους 2010 ηµέρα Πέµπτη  και 
ώρα 16:00 π.µ. στο Γραφείο Συνεδριάσεων της ∆ιοικητικής - Οικονοµικής 
Υπηρεσίας στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνης, συνήλθε η Τριµελής Επιτροπή που 

ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 456/01.03.2010 απόφαση του ∆ηµάρχου 

Ρεθύµνης, ως αρµόδια για την επιλογή προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, αποτελούµενη 

από τους: 

1.Πελαντάκη Χρυσούλα, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α’ 

βαθµό, ως Πρόεδρο.     

2. Καλογεράκη Στυλιανή, Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α΄ βαθµό.                                    

3.Υπερηφάνου Ιωάννα, Προϊσταµένη της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  µε τον Α’ βαθµό. 

Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής, ορίστηκε µε την ίδια απόφαση να εκτελεί η 

κα Καλογεράκη Στυλιανή.  

 Η Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής το έγγραφο των 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ήµου Ρεθύµνης,  µε το 

οποίο αποστέλλονται Υπεύθυνες ∆ηλώσεις υποψηφίων, που επιλέχθηκαν για 

πρόσληψη προσωπικού µερικής απασχόλησης µε το υπ’ αριθµό 1/15-5-2010 

Πρακτικό της Τριµελούς Επιτροπής και δεν αποδέχθηκαν τη θέση.  

Η Επιτροπή  έλαβε υπόψη της τις υπεύθυνες ∆ηλώσεις περί µη αποδοχής 
θέσης , των κάτωθι υποψηφίων :  

Α΄  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

Ρεράκη Μαρία του Γεωργίου, ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων - Παιδοκόµων . 

Γ΄  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

Σκυργιανόγλου Ευάγγελος του Χρήστου , ∆Ε Μαγείρων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες υπεύθυνες δηλώσεις που 

κατατέθηκαν , µε τις οποίες οι υποψήφιοι δεν αποδέχονται τη θέση , η 

Επιτροπή επιλέγει τους επόµενους υποψηφίους µε βάση τους πίνακες 

κατάταξης , ως κατωτέρω :  

 

Α΄  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

Στη θέση της Ρεράκη Μαρίας του Γεωργίου, ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων - 

Παιδοκόµων , επιλέγεται η επόµενη Μοσχάκη Πολυξένη του Γεωργίου, 

κλάδου ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων – Παιδοκόµων.  

 

Γ΄  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

Στη θέση του Σκυργιανόγλου Ευάγγελου του Χρήστου , ∆Ε Μαγείρων , που 

κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση περί µη αποδοχής της θέσης , δεν υπάρχει 
υποψήφιος µε κύριο προσόν στην ίδια οµάδα και η θέση µεταφέρεται στην 



επόµενη οµάδα,  ∆’ κοινωνική οµάδα δηµοτών  και επιλέγεται  η 

Σταµατεράκη Ειρήνη του Μιχαήλ, κλάδου ∆Ε Μαγείρων . 

 

 

Στο σηµείο αυτό τελείωσε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.  

 

  

         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ                          ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 
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