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∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                               Ρέθυµνο 12 Απριλίου 2013 
                                                                 Αρ. Πρωτ. 9813 
 
                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Πλήρωσης µίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Ρεθύµνης. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

Έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις των  άρθρων 11-17 και 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2007. 

2. Την µε αριθµ. 74802/εγκ.55/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. (Οδηγίες 
σχετικά µε το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των ∆ήµων 
της Χώρας). 

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.1.1Α της § ΣΤ του Ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-
2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν.4046/2012 & του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012. 

4. Την περίπτωση Ε, άρθ.4 της ΠΥΣ 33/2006. 
5. Την µε αριθµ. 1263/16-01-2013 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου Ρεθύµνης. 
6. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010. 
7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρεθύµνης. 
8. Την άµεση ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Ειδικών 

Συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών, Μετακλητού 
Γραµµατέα. 

                                             Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Γραφείου 
Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Συνεργατών, Μετακλητού 
Γραµµατέα σε θέµατα επικοινωνίας µε τους δηµότες, γραπτής και ηλεκτρονικής 
δηµοσιότητας, των εν γένει δράσεων του ∆ήµου καθώς και υποστήριξης ωφέλιµων 
για την κοινωνία συνεργασιών.  

Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να έχουν: 
1. Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του 

πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά 
προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου κατά το άρθ. 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι 
πληρούνται. 

2. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή 
δίπλωµα της αλλοδαπής. 

3. Να έχουν εµπειρία σε θέµατα Ο.Τ.Α. και κυρίως σε θέµατα δηµοσίων σχέσεων 
ΟΤΑ, γραµµατειακής υποστήριξης, Μ.Μ.Ε., θέµατα Πολιτισµού καθώς και 
ικανότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο. Η εµπειρία αποδεικνύεται ως 
εξής: 

-Για τους µεν µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος  και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
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-Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης 
δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από 
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης 
εµπειρίας. 
-Για τους δε ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και  τη 
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 
4.Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. 

                               ΥΠΟΒΟΛΗ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός δεκαηµέρου από την 
επόµενη της δηµοσίευσής της στον Τύπο, στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του 
∆ήµου, τα εξής δικαιολογητικά. 

1. Αίτηση & υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά 
προσόντα διορισµού. 

2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. 
3. Επικυρωµένα αντίγραφα των απαιτούµενων τίτλων σπουδών. 
4. Αποδεικτικά εµπειρίας. 
5.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 

του Ν. 3584/07.  
     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 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. 
 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ο Ειδικός Συνεργάτης προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και διέπεται αποκλειστικά από τις παραπάνω διατάξεις. Η 
σύµβαση εργασίας είναι δυνατόν να µην ανανεωθεί από τον επόµενη ∆ηµοτική Αρχή. 
Το ωράριο εργασίας είναι πλήρες µε ενδεχόµενο υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και  µετακινήσεων. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη  ενεργείται από τον ∆ήµαρχο, ο 
οποίος και προσλαµβάνει µε απόφασή του το πρόσωπο που είναι, κατά τη κρίση 
του,  κατάλληλο. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου 

∆υναµικού του ∆ήµου Ρεθύµνης, (οδός Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 741 00) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 28313 41361, -205 & -352 (κα Μπάκα), εντός 
προθεσµίας δέκα ηµερών που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας 
δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
Ρεθύµνης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες ( άρθρο 21, παρ. 10, Ν. 2190/1994). 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
Περίληψη της παρούσας, να δηµοσιευθεί σε δύο (02) ηµερήσιες  εφηµερίδες του 
Νοµού, εφόσον εκδίδονται.  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της οικείας 
υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην 
οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσοµένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του  Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.   
 

 

                                                                                 

                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
                                                                    ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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