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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
Ο Δήμαρχος Ρόδου  λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, (αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου, (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18), επιτρέπεται η πρόσληψη 

προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 
τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο 
(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. «Κατ' εξαίρεση, η 
πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας, που απασχολείται στις δημοτικές 

κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η 

πρόσληψη προσωπικού, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική 
κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
21 του Ν. 2190/94, («Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται 

με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να 
προσληφθεί και προς τα πίσω»). 
4.Την με αρ. 347/2021(ΑΔΑ: 6ΒΩ1Ρ-Ε2Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

«Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων 
(4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον 

τομέα της πυρασφάλειας» με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού εξήντα 
(60) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών για την πυρασφάλεια του νησιού. 

5. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου 
οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α. 70-6041.0002 ποσού 249.000,00 ευρώ για δαπάνη 

μισθοδοσίας και στον Κ.Α. 70-6054.0002 ποσού 62.250,00 ευρώ για εργοδοτικές 
εισφορές του προσωπικού, που προβλέπεται στην ανωτέρω αναφερομένη απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου. 
6. Την αποφάση Δημάρχου Ρόδου με αρ. 2092/2020 περί ορισμού του Αντιδημάρχου 
Καρίκη Ευστράτιου ως Αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας 

του. 
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της 
πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
εξήντα (60) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α:                                                                               

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΔΕ Οδηγών 4 μήνες 13 

102 Δήμος Ρόδου Ρόδος 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργων 
 (Ομάδας Β, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 

113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3) 

4 μήνες 1 

103 Δήμος Ρόδου Ρόδος 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργων 
 (Ομάδας Α, Ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5, 1.6, 1.7) 

4 μήνες 1 

104 Δήμος Ρόδου Ρόδος 
ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 
4 μήνες 45 

       

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 

Κωδικός 

Θέσης 

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής και ελλείψει απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).   

102 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής και ελλείψει απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της  άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου. 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.  

γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, ειδικότητας 1ης του 

Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3. 
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103 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής και ελλείψει απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 

απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της  άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου.  

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.  

γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1ης του 

Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5, 1.6, 1.7 

104 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

Τυχόν σχετική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 

 

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 

ετών.  
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
 

Β.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που 
απασχολείται στην πυρασφάλεια, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις 

(4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του 
δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του  άρθρου 21  του  Ν. 2190/94,  όπως  
τροποποιήθηκε  και  ισχύει με το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 2738/1999. Παράταση ή σύναψη 

νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης 
σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
 Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας 

απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω 
δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).  
 

Γ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει την αίτησή του είτε ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr είτε με φυσική παρουσία στη Δ/νση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ρόδου στην ταχυδρομική 
δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1 - Δημαρχείο, από την επομένη της δημοσίευσης στην 

τοπική εφημερίδα έως και την Τρίτη 08.06.2021. 
Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, 
(www.rhodes.gr) είτε στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πλατεία Ελευθερίας 1. 

 
  Η αίτηση επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης. 

 
Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, (όπου απαιτείται). 

3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας, (όπου απαιτείται). 
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4. Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή μηχανημάτων, (όπου 
απαιτείται). 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 
8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με 

τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) 

ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
Επιπλέον στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 να δηλώνει ο υποψήφιος:  

για το χρονικό διάστημα από 08.06.2020 έως και την 08.06.2021, (τελευταία ημέρα 
υποβολής των αιτήσεων), αν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., 
Δήμους, Περιφέρειες, τη σχέση εργασίας, το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα. 

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.  

7. Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας πρόσφατης έκδοσης. 

 
Ε΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο  μία 
φορά, την 01-06-2021. 

Επίσης να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας καθώς και στα 
καταστήματα των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων. Στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
μας θα αναρτηθούν η ανακοίνωση και η αίτηση. 

 
ΣΤ΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας 
υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού, Δημαρχιακό Μέγαρο, υπάλληλούς μας, κ.κ. 
Ευστράτιο Καριοφύλλη, Σταύρο Ριζά, τηλέφωνα επικοινωνίας 2241361214, 

2241361270. 
                                                                                               
                                                                        

       Ο Αντιδήμαρχος   
 

                                                                                   
 
                                                                               Ευστράτιος Καρίκης  

 
 
Αποδέκτες για ενέργεια:      

1. Γραφείο Προσωπικού                                                                                                                                                                                                
2. Δημοτικές  Ενότητες Δήμου Ρόδου                         
3. κα Καούκη για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας       
                          
Αποδέκτες για κοινοποίηση:      
1. Δήμαρχο 
2. Αντιδήμαρχο κ. Νεκτάριο Φλοσκάκη 

3. Γενική Γραμματέα 
4. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
5. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού           
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