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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ρέθυµνο  03 Αυγούστου 2011 

    ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                              Αριθ. Πρωτ: 16877  

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης, 

                                           Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης". 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007  «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύµφωνα µε τις οποίες 
συνιστώνται στους ∆ήµους ισάριθµες µε τους Αντιδηµάρχους θέσεις Ειδικών 
Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών 
3. Την µε αριθµ.55/74802/29.12.2010 ερµηνευτική εγκύκλιο του Τµήµατος 
Προσωπικού ΟΤΑ της ∆/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γεν. 
∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη 
ατόµων στις θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστηµονικών Συνεργατών δεν απαιτείται 
να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους Ο.Ε.Υ. των ∆ήµων, γιατί 
συνιστώνται απευθείας από το νόµο. 
4. Την ανάγκη πλήρωσης µιας θέσης Ειδικού Συµβούλου ∆ηµάρχου  για 
την κάλυψη αναγκών σε θέµατα προγραµµατισµού και ανάπτυξης . 
5. Την µε αριθµ. 16542/29-07-2011 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆. Ρεθύµνης.  
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας. 

Α Ν Α Κ Ο Ι  Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου  προκειµένου 
να εργαστεί ως Σύµβουλος σε θέµατα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του 
∆ήµου. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά 

προσόντα διορισµού και την ειδική εµπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 
του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή: 

1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια 

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

      3. Να µην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή να έχουν τεθεί υπό 
δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυµα ή ασυµβίβαστο 
µε την ανωτέρω θέση. (άρθρο 8 υπαλληλικού κώδικα) 

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

Για την πλήρωση µίας θέσης Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Ρεθύµνης  

βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 
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5.    Να µην έχουν απολυθεί από προηγούµενη κατεχόµενη συναφή θέση. 
6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής.   
7. Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία, σε διαχείριση έργων (κατάθεση 

προτάσεων χρηµατοδότησης, εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων, 
διακηρύξεις έργων, αναθέσεις έργων, συµβασιοποιήσεις έργων, 
παρακολούθηση µεγάλων έργων), διαχείρισης πόρων και 
προσωπικού, διοικητική εµπειρία.  

8. Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ενός έτους. 
9. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν µε την αίτησή τους: 

Α) Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου   8  του  Ν.  1599/1986  που θα γράφει 
ότι: 

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 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 οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν 
είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί   µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν  έχουν, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν  υπό  δικαστική συµπαράσταση, ε) δεν 
έχουν απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.∆.∆. λόγω 
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω 
καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζόµενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει 
παρέλθει πενταετία από την απόλυση, και ότι  στ)σε  περίπτωση  
επιλογής  τους  θα προσκοµίσουν   όλα τα προβλεπόµενα από   την 
παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07   έγγραφα που πιστοποιούν την 
κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού  

Β)  Σύντοµο περί των ανωτέρω βιογραφικό σηµείωµα.  
Γ)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.  
∆)  Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωµένο νοµίµως. 
Ε)  Πρωτότυπο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών ή αντίγραφο επικυρωµένο 
νοµίµως. 
ΣΤ) Θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 

άριστη γνώση της αγγλικής πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωµένα 
νοµίµως. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  αποδεικνύεται µε 
βάση το άρθρο 1 του Π.∆ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆ 
50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του 
δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε 
συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.∆. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α΄). 

 

Σηµείωση: 
 ● Η επικύρωση των πάσης φύσεως διοικητικών εγγράφων µπορεί να 
γίνεται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Ακόµη µπορεί να γίνεται 
επικύρωση από ∆ικηγόρους και Συµβολαιογράφους σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999).   
● Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για 
την   πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι 
στην ελληνική  γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.∆. 
50/2001 και Ν. 148/1914). 
Τα ανωτέρω συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων που αποδεικνύουν την 
γνώση ξένης γλώσσας, προσκοµίζονται: 
Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο 
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε 
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο). Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την 
αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Πρέπει δε να 

συνοδεύονται και από την επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα, από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή 
από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. 

Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την 
κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαµβανοµένου (παρ. 4 του άρθρου 
163 του Ν.3584/07). 

Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Γραφείο 
Προσωπικού του ∆ήµου (κτίριο ∆ηµαρχείου 2ος όροφος, τηλ. 28313 41361) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Επίσης η ανακοίνωση είναι δηµοσιευµένη 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση:  
www.rethymno.gr. Αντίγραφο δε αυτής υπάρχει και στα Κ.Ε.Π. του ∆ήµου. 

 
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο µας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, 
η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα. 

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του 
ελεύθερου επαγγέλµατος είναι ασυµβίβαστη µε τα καθήκοντα της θέσης του 
ειδικού συµβούλου. 

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και να 
δηµοσιευθεί σε δύο (2)  ηµερήσιες  εφηµερίδες του Nοµού. 

                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

                               ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


