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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

          Ρόδος 04/02/2022 

          Αριθμ. Πρωτ.:173/ΓΠ/90 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /2022/  1542//ΓΠ/715/16-12-2021   

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, που εδρεύει στη Ρόδο, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου , και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ 

Δήμος Ρόδου 

Περιφερειακή 

Ενότητα Ρόδου 

  

ΔΕ Οδηγών 

Λεωφορείων 

[Δ΄ (D) Κατηγορίας – 

  με κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου] 

5 μήνες 7 

102 

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ 

Δήμος Ρόδου 

Περιφερειακή 

Ενότητα Ρόδου 

  

ΔΕ Οδηγών ΔΕ Οδηγοί 

Λεωφορείων (Δ΄+ Ε΄ 

κατηγορίας ) με κάρτα 

ψηφιακού ταχογράφου] 

5 μήνες 2 

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το 

σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου (περ. ζ΄ του άρθρου 12 

του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτικής 

πράξης του Υπουργού Εσωτερικών). 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία πρόσληψης και τα 

δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, 

Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ν.Π.Ι.Δ.  -  Α.Φ.Μ.  997562542 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54 -  85100 ΡΟΔΟΣ 

Τηλ.: (22410) 36370-22259 –  /info: protokolo@desroda.gr   

ΑΔΑ: ΨΘΦ2ΟΚΙ9-Ξ87
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αναφέρονται λεπτομερώς στη με αριθμ. πρωτ.: 1542/ΓΠ/715/16-12-2021 (ΑΔΑ:Ω5ΗΥΟΚΙ9-78Ο) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022, η οποία έχει  αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΕΣ ΡΟΔΑ και του 

Δήμου Ρόδου, στην ιστοσελίδα της ΔΕΣ ΡΟΔΑ (www.desroda.gr) και στη Διαύγεια.  https://diavgeia.gov.gr/  

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και 

να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ», Αγ. Ιωάννη 54, Τ.Κ. 85100, ΡΟΔΟΣ, 

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κυρίας Μπλούτη Αστερίας (εσωτ.203) ή κυρίου 

Καραμανώλη Φώτη (εσωτ.202) (τηλ. επικοινωνίας: 2241036370 -2241022259), εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο κατάστημα και  στον δικτυακό τόπο του 

φορέα (www.desroda.gr), καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Ρόδου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

 Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 

νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-02-2022 έως και 18-02-

2022. 

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 αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι 

αποκλειστικά του υποψηφίου.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων  :α)  στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας 

μας, (www.desroda.gr) β) στον δικτυακό   του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από 

την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. 

Χρόνου ΣΟΧ,  β)  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: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → 

Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και  το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», που περιλαμβάνει επισημάνσεις 

για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό και μέσω του δικτυακού τόπου του 

ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της 

αίτησης Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

                                                                                                    

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Ε.Σ. «ΡΟΔΑ» 

 

 

                            Δημήτρης Ν. Τσίκκης   
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