
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 20995/30.11.2009  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων µε πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για 
την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας  του ∆ήµου 
Ρεθύµνης, που εδρεύει στο Ρέθυµνο. 

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και 
αριθµό είναι οι εξής: 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Τρεις  (3) οδηγοί (απορριµµατοφόρου φορτηγού) - (∆Ε-29) 
 
         ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Έξι (6) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16) 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. 

(παρ. 6 άρθρο 21 του Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/03) 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της 
επόµενης εξαίρεσης. 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που 
τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 
άρθρο 4 παρ.6). 

 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
Ο∆ΗΓΟΙ (απορριµµατοφόρου φορτηγού) (∆Ε 29) 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) ∆ίπλωµα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) 
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας 
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος: 

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων  ή 
- Τεχνικής Επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτων ή  
- Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

αυτοκινήτου ή συναφούς  ειδικότητας, δηλαδή: 
-  Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ΙΕΚ ή 
- Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
- Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του 

Ν.1346/1983 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή  



άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής          
αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Ισχύουσα  Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. 
 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται ο 
διορισµός µε:  
    α) οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή ΙΕΚ. 
    β) Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης  Γ΄ κατηγορίας και 
    γ) αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών . 
 
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων µε τα 
προσόντα της προηγούµενης  παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε:  
α) προσόν διορισµού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και  
β) Ισχύουσα  επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και  
γ)αντίστοιχη εµπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον. 
 
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 
υποψηφίους της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη µε:  
α) προσόν διορισµού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και  
β) Ισχύουσα  επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και  
γ) αντίστοιχη εµπειρία έξι (6) µηνών  τουλάχιστον. 
 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ 16) 
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 
παρ.2 του Ν.2527/97) 
 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα µε 
κριτήριο την εντοπιότητα µε την εξής σειρά πρόταξης: 
 
Α) ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ: 
1)  του ∆ήµου Ρεθύµνης (α΄ βαθµός εντοπιότητας). 
 2) των υπολοίπων ∆ήµων ή Κοινοτήτων Ν. Ρεθύµνης (β΄ βαθµός 
εντοπιότητας). 
Β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νοµών της Χώρας (χωρίς 
εντοπιότητα). 



 
ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
     Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε οµάδας εντοπιότητας καθορίζεται 
µε τη βαθµολόγηση των κριτηρίων, που αναφέρονται λεπτοµερώς στην υπ΄ 
αρ. πρωτ. 20995/2009 ανακοίνωση, που έχει αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ρεθύµνης και είναι τα εξής: 
                                                                                                              
      1. Χρόνος ανεργίας. 

 2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας. 
      3.Αριθµός ανηλίκων τέκνων. 
      4. Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, µόνο για την κατηγορία ∆Ε. 
      5. Ηλικία. 

6. Εµπειρία (όπου απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση) 
 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο 
προσωπικού του ∆ήµου Ρεθύµνης, οδός Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74 100 - 
Ρέθυµνο (τηλ. 2831341205- 361 -352, αρµόδιες κα Μαρινάκη, κα Μπάκα και 
κα Παλιάτσιου ), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την 
εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας περίληψης σε 
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης στο 
κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος Ρεθύµνης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη 
της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Ο υποψήφιος µαζί µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ.  20995 /2009 ανακοίνωση του ∆ήµου Ρεθύµνης. 
 Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου 
Ρεθύµνης στα τηλέφωνα 2831341205- 361 -352. 
           
 
                                                                           Ρέθυµνο 07 ∆εκεµβρίου 2009 

                                                                                      
                                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

                                                                                            
 
       ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
 
 


