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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2012 
 

Για την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου  
δύο (2) ατόµων. 

 
 

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

 

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

του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 1/48/13861/05-09-2011 Εγκριτική Απόφαση της 

Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 

διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  

ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθµ. 9/28-02-2011 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του τέως Ν.Π.∆.∆. 

«Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ρεθύµνης», περί προγραµµατισµού προσλήψεων µε συµβάσεις 

µίσθωσης έργου έτους 2011».  

5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7168/11-05-2011 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π.  

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3249/24-03-2011 εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44017/10-0-2011 έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ΟΤΑ, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.  

8. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13301/02-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Κρήτης, µε το οποίο µας κοινοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση συµβάσεων µίσθωσης 

έργου.  
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9. Την υπ' αριθµ. 168/21-11-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης».  

10. Την υπ' αριθµ. 917/23-11-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνου, µε 

την οποία καθορίζεται ο αριθµός και οι ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία 

∆ήµου Ρεθύµνης».  

11. Την πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου 35 της 29-12-2011( ΦΕΚ 271/Α/31.12.2011) 

Παράταση της ισχύος της 33/06  Π.Υ.Σ. « Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 

δηµόσιο Τοµέα » σύµφωνα µε την οποία παρατείνεται έως 31-12-2012 

12. Η µε αριθµ. πρωτ. 2430/20-12-2011 ανακοίνωση για την σύναψη συµβάσεων 

µίσθωσης έργου τριών (3) ατόµων. 

13. Την υπ' αριθµ.128/29-06-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης».  

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Ότι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε : 
 
∆ύο (2) άτοµα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (για τις ανάγκες των παραρτηµάτων  
Κ.Α.Π.Η.), κατά προτεραιότητα Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει  
αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.  
Οι ανάδοχοι του έργου, θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα :  
 
    - Πτυχιούχοι της Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
   -  Άδεια τίτλου ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει  
      αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.  
    - Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος 
    - Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου  
     
      Η σύµβαση µίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστηµα από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας επιλογής µέχρι 31-12-2012. 
      Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόµενων 
για το συγκεκριµένο έργο.  
      Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Γραφείο Προσωπικού 
του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης», εντός πέντε (5) 
ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης στην εφηµερίδα, τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, 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, στην υπηρεσία µας στην παρακάτω 
διεύθυνση :  
 

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

Γερακάρη 55, Ρέθυµνο 
Τ.Κ. 74100 

Υπόψη κας Βαλασσάκη Ειρήνης 
(τηλ. επικοινωνίας : 28313 41243) 
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      Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  
      Μαζί µε την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (αντίγραφο ταυτότητας, επικυρωµένο αντίγραφο 
τίτλου σπουδών κ.τ.λ.)  
      Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στις τοπικές εφηµερίδες και θα αναρτηθεί 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ρεθύµνης καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης.  
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