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ΡΟΔΟΣ   20 /12 / 2022  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1593/ΓΠ/817 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών & αυξημένων αναγκών 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 206 Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 

4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 9 του Ν.4350/15).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και τη ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 

το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

μηνών.  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του Ν. 4765/2021 (ΦΚΕ 6/τ. Α’ /15-01-2021) 

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση 

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες 

ανάγκες.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ν.Π.Ι.Δ.  -  Α.Φ.Μ.  997562542 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54 -  85100 ΡΟΔΟΣ 
Τηλ.: (22410) – 22259 / /36360    Fax : (22410) – 27462 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012, με την οποία 

συμπληρώθηκε η παράγραφος 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012, η οποία 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α Ν. 4325/2015, σύμφωνα με τις οποίες 

εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η 

πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 

6. Την παρ. 1 του άρθρου 258 του ν. 3463/20006 με την οποία «το προσωπικό των 

κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την 

πρόσληψη προσωπικού των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (ΚΕΦ. Β 

«ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  

7. Την παρ. 1 του άρθρου 169 του ν.3584/2007  «Για την πλήρωση των θέσεων του 

Κεφ.Β΄ «προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου», όπου ορίζεται ότι 

για την πλήρωση των θέσεων του κεφαλαίου αυτού απαιτούνται τα γενικά 

προσόντα που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α.  

8. Την υπ’ αριθ. 67/24-11-2022 απόφαση (ΑΔΑ:6ΔΦΗΟΚΙ9-Δ3Ψ) του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρόδου  με θέμα: 

«Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του 

Ν. 2738/1999) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών» 

9. Το άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του 

ν.4555/2018 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. 

10. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 49/02-12-2013 απόφαση του Διοικητικού 

της Συμβουλίου και την υπ΄αριθμ. 69/04-03-2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 49/02-12-2013 

απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης. 

11. Την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ( ΦΕΚ 64/ τ .Α/14.3.2020) Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid 19» η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α'). 

12. Τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης για πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο 

μήνες. Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν θα είναι  δύο (2) οδηγοί λεωφορείων. 
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13. Την κατεπείγουσα ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος να στελεχωθεί η 

Επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν με δύο  (2)  εργαζόμενους τεχνικών  ειδικοτήτων.  

14. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από την επιχείρηση για την 

αντιμετώπιση αυξημένων  και κατεπειγουσών αναγκών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση 

αυξημένων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Α/Α Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

1 

Δημοτική 

Επιχείρηση 

Συγκοινωνιών 

«ΡΟΔΑ» 

Ρόδος 

 ΔΕ Οδηγών 

Λεωφορείων 

[Δ΄ (D) 

Κατηγορίας –  με 

κάρτα ψηφιακού 

ταχογράφου 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΩΣ ΔΥΟ (2) 

ΜΗΝΕΣ 

2 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 

Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 

Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού 

Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή (D) κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αντίστοιχο της κατά περίπτωση 

άδειας οδήγησης. 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες   με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου   Δ΄ ή (D) κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αντίστοιχο της κατά περίπτωση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

άδειας οδήγησης. 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες   με τα ανωτέρω προσόντα ) 

α) 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 τριών (3) ετών, μετά την 

απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή (D) κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αντίστοιχο της κατά περίπτωση 

άδειας οδήγησης. 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες   με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) 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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή (D) κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αντίστοιχο της κατά περίπτωση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

άδειας οδήγησης. 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 

ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην 

περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» 

δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 

υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 

προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 

η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

στην οποία να αναφέρονται: 

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της 

(έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από 

την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η 

άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 

υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε τις 

απαιτούμενες από την ανακοίνωση άδειες οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής 

κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 

συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 

λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 
λόγος αδυναμίας καθώς και 

• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 
ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να 

ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 

(παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 

προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 

άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.  

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

 3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

4.Να είναι   μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου. 

 5.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004. 

 Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
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Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και 

ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ 

 2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 3.Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά τυπικά προσόντα 

κατά περίπτωση. 

 4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως 

προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 

πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού 

υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. 

 5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει 

κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

 6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο και όχι προγενέστερο των δύο 

(2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.  

7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του  Δήμου Ρόδου, πρόσφατης έκδοσης. 

 8. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΔΕ Οδηγούς λεωφορείων,  όπως 

περιγράφονται παραπάνω. 

 Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στον 

οποίο εδρεύει η υπηρεσία συντασσόμενου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως 

ισχύει), πρακτικού ανάρτησης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα 

της Επιχείρησης. 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης  που 
αποτελεί συνημμένο της Ανακοίνωσης,  καθώς και όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση και 
να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στην έδρα της υπηρεσία μας στη Ρόδο, οδός 
Αγίου Ιωάννου 54, Ρόδος, 1ος όροφος (κτίριο ΡΟΔΑ) τηλ: 22412 49941- 49942- 49943 έως 
και την Τρίτη 27/12/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.   

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, εντός 

προθεσμίας επτά  (7) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την 

επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Επιχείρησης ή στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια»  ( δηλ. από :  21-12-2022 μέχρι και  27-12-2022) . 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας 

στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο της Επιχείρησης www.desroda.gr.  

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

αναγκών, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόληψης του 

άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.  

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με 

όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 38 του Ν.4765/2021. Επίσης, έχει κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004, 

όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης 

εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την 

κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια 

των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6) 

γ) Παράταση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.  

 

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

                                                                                   Αντ/ρχος Διοικ/κών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου 

                                                                                        

 

 

                                                                          

 

http://www.desroda.gr/
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