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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου 

 
   Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης ύστερα από την υπ' αρίθ. ΔΙΠAAΔΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 

197/11190 από 26-06-2018   Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 

ΠΥΣ: 33/2006 και την  υπ΄ αριθ. 1674/18/1308820/29-06-2018  Δ/γή της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου 

Ελληνική Αστυνομίας, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (07) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν. 2190/94, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1996, 2266/1994, 
2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και Π.Δ. 3220/2005  για τις εξής, 
κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΑ Ένας (01)  
(Απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα αναφέρονται αναλυτικά στο 
πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης) 

 Οκτώ (08) 
μήνες 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Ένας (01) Ομοίως ως άνω 
 Οκτώ (08) 

μήνες 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ Ένας (01) Ομοίως ως άνω 
 Οκτώ (08) 

μήνες 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ Δύο (02) Ομοίως ως άνω 
 Οκτώ (08) 

μήνες 

          ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ Δύο (02) Ομοίως ως άνω 
 Οκτώ (08) 

μήνες 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 
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 από όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 Παρ. 6). 
4.-Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στο κατάστημα του 
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου ( Ν. Καζαντζάκη 36 ) και στο  χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Ρεθύμνης.  
 
 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας Ν. Καζαντζάκη 36  ( αρμόδια : Υ/Α΄ 

ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανή , τηλ. 28310 – 40102 ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη μέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο 
χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνου, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Ο ΑΝΑΠΛ.  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η  

 

                                                                                                                                 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ                                                                                                                                                                                                 

             Υπαστυνόμος Α΄  

                                                                                                                             

 

 

Ρέθυμνο , 6/11/2018 
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