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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ  2/2013 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης  

  Ανακοινώνει  
 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ένα (1) άτοµο για την κάλυψη 
αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ρεθύµνης, που εδρεύει στο 
Ρέθυµνο, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία Εικαστικών 
Εργαστηρίων» συνολικής διάρκειας έως 12 µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα 
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής 
αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

001 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

Έως 12 
µήνες 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

001 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  µε  
ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ή Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 
φύλων και γ)  υπηρεσιών διαδικτύου. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω 
προσόντα)  

Πτυχίο ή δίπλωµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  µε  
ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης ή Ιστορίας της Τέχνης ή Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστηµών της Τέχνης µε κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ή Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας µε κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65  ετών. 
 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, 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, στα γραφεία της υπηρεσίας 
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ρεθύµνης, Αρκαδίου 
50, 74100, Ρέθυµνο, υπόψιν κ. Γιώργου Γύπαρη (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, 
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι ���� Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
 

 
 

Κωνσταντίνος Σαριδάκης 


