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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του   
    άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ. 3 του άρθρου 30   
    του Ν.4314/14. 
2. Την υπ’ αριθμ. 635/27-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
    Δήμου Ρεθύμνης με θέμα : «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 540/2022 απόφασης της  
    Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης και υποβολή εκ νέου αιτήματος για   
    πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ  
    Παιδιάτρων, για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών  
    Σταθμών καθώς και του Β.Σ.Ο.Φ. Δήμου Ρεθύμνης, για την υλοποίηση της  
    δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  
    προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,   
    εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης   
    2022 – 2023” πρώην “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”». 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34592/30-09-2022 (ΑΑΥ 676/2022) Απόφαση Ανάληψης  
    Υποχρέωσης. 
4. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της δράσης   
    “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική   
    εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και   
    ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023”.  
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34584/30-09-2022 Βεβαίωση του Δήμου Ρεθύμνης, περί  
    ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό  
    πρόσληψη προσωπικού. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόθεση του Δήμου Ρεθύμνης, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την 
κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρεθύμνης, με 
αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης 
των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το 
προσωπικό και τους γονείς». 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας                    
ΠΕ Παιδιάτρων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως                      
31-07-2023. 
 
Γενικά προσόντα 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 65 ετών και  
     να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την   
     εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) 
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής 

Υπηρεσιών. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα  
    Ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. 
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. 
3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.  
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. 
5. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός    
   χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας  
   Παιδιάτρου. 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Αίτηση. 
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8  
    του υπαλληλικού κώδικα. 
4. Αντίγραφο πτυχίου.  
5. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. 
6. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.  
7. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. 
8. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο από την οποία να προκύπτει ο συνολικός    
   χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας  
   Παιδιάτρου. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 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: Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25,                   
Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 54626, εσωτ. 22). 
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. 
 
 

                                             
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 
 
 

                                                                                                    ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
                           

 

ΑΔΑ: 90ΡΨΩ1Ψ-ΠΧΒ


		2022-10-03T09:09:13+0300
	GEORGIOS MARINAKIS


		2022-10-05T13:31:00+0300
	Athens




