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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 
 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α’) με τις οποίες 
θεσπίστηκε το άρθρο Άρθρο 175 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» σύμφωνα με 
το οποίο:  
Η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της, ως εξής: 
«2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας 
υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28), γίνεται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση 
ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η 
πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ' εξαίρεση του 
περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης 
σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις 
των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 
Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω 
διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β' 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.» 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
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διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/ 
Α/20.03.2020) όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, 
άρθρ. 24 της 14η/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14.03.2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς 
περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και της περ. 
ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 
τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α/19.7.2004). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) περί πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, 
στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009 
όπου προβλέπεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από τις διαδικασίες του 
ΑΣΕΠ. 
 
5.  Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) με τίτλο «Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Η 
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του 
άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 
παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και 
φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την 
αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος 
κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή 
συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2. Η διάρκεια της 
απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του 
γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης». 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 206 Α), με τίτλο «Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι: «1. Η 
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το 
άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από 
σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 
λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 
δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα 
οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο 
εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας 
σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται….». 
 
6. Τις ισχύουσες ΚΥΑ και Εγκυκλίους περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού. 
 
7. Την τασσόμενη προθεσμία σύναψης των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 που ορίζεται για τις 28.02.2021 
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8.  Τις απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοιού COVID-19 και την ανάγκη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών 
μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και καθώς αυξάνονται οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις προσωπικού 
λόγω των εκτάκτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, (ειδικές άδειες απουσίας 
ομάδων αυξημένου κινδύνου, άδειες ειδικού σκοπού) και προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και να ανταποκριθούν στην 
αποστολή τους. 
 
9. Τα σχετικά αιτήματα των υπηρεσιών που αφορούν σε κατεπείγουσες ανάγκες λόγω 
Covid-19  (α.π. 537/7.1.2021 Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, 
α.π 597/7.1.2021 Δ/νσης Τροχαίου Υλικού, α.π. 803/8.1.2021 Δ/ντης Κοινωνικής Πολιτικής, 
α.π. 815/8.1.2021 Τμ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και α.π. 819/8.1.2021 Τμ. 
Ανθρώπινου Δυναμικού). 
 
10.  την με αριθμ. .20/25-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τη οποία 
εγκρίνεται η με μοναδικό αριθμό συστήματος 516/2021 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών για την κατεπείγουσα πρόσκληψη 22 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 4μηνης 
διάρκειας κατόπιν αιτημάτων υπηρεσιών με παράλληλη δέσμευση για τροποποίηση των 
σχετικών ΚΑ πιστώσεων στον Π/Υ έτους 2021. 
 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τεύχ.Α/7.6.2010) 
περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. 
 
12. Τη με αριθ. 4509/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων Δημάρχου  
στη Γενική Γραμματέα του Δήμου 
 
 
 

Ανακοινώνει 
 
 

Την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως κάτωθι 
αναφέρεται, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 
τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής: 
 
 

Ειδικότητα 
Αριθμός 
θέσεων 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

3 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 
του Ν. 2527/97) 

ΥΕ Εργατών 
Κοιμητηρίου 

1 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 
του Ν. 2527/97) 

ΥΕ Εργατών 
Περισυλλογής Ζώων 

2 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 
του Ν. 2527/97) 

ΥΕ Εργατών  Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

1 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 
του Ν. 2527/97) 

ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

3 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών 
βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής 
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Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών 
Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : 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. 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων έργου 
(Ομάδας Α, 
Ειδικότητας 1ης του 
Π.Δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 1.5) 
 

1 

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, 

ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 

β) 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. 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική.  

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων έργου  
(Ανεξαρτήτου 
Ομάδας, Ειδικότητας 
1ης του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 1.3) 

1 

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ανεξαρτήτου 

ομάδας , ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 

β) 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 
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αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας χειριστή 

μηχανημάτων έργου. 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων έργου  
(Ανεξαρτήτου 
Ομάδας, Ειδικότητας 
3ης του Π.Δ. 113/2012 
για τα Μ.Ε. 3.5) 

1 

α) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ανεξαρτήτου 

ομάδας , ειδικότητας 3ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 

β) 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. 

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 

επαγγελματική.  

ΤΕ Διατροφολόγων 1 

α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή Διατροφής και 
Διαιτολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και  
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-
Διατροφολόγου. 

ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

4 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
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Κοινωνικού Λειτουργού και γ) Ταυτότητα μέλους του 
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής 
ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον 
ΣΚΛΕ (άρθρο 78 και 110 Ν. 4488/2017) η οποία να είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από 
την έκδοσή της. 

ΤΕ Νοσηλευτών 2 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο 
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 
 β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας  και 
 γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην 
Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται 
για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του 
ν.3252/2004. 

ΠΕ Διοικητικού 2 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση 
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) Επεξεργασίας κειμένων, 
2) Υπολογιστικών φύλλων και 3) Υπηρεσιών διαδικτύου 

 
Οι ανωτέρω ειδικότητες επιμερίζονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες ως ακολούθως:  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Ζώων 2 

Δ/νση Προσχ. Αγωγής και Δημ. 
Απασχόλησης 

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3 

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 3 

ΤΕ Διατροφολόγων 1 

Δ/νση Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (δύο 
ειδ. 1 & ένας ειδ. 3) 

3 

Τμήμα Συντ. & 
Καθημερινότητας ΤΚ Κοσκινού 
ΔΕ Καλλιθέας 

ΥΕ εργατών Τεχνικών υπηρεσιών 1 

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής  
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2 στο Τμήμα 
Πρόνοιας & 2 στο Βοήθεια στο Σπίτι) 

4 

ΤΕ Νοσηλευτών (Βοήθεια στο Σπίτι) 2 
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Τμήμα Κοιμητηριών ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου 1 

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου  
Δυναμικού 

ΠΕ Διοικητικού 2 

 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 
Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς 
αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς 
το γένος και τη συνείδηση). 
 
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους και 
να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα 
με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς και να μην 
ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787. 
 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
Πιο συγκεκριμένα: 
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον 
νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση), στην οποία θα αναφέρεται ότι 
πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. 
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται. 
5. Βιογραφικό σημείωμα. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το χρονικό διάστημα 
(ημερολογιακά και διάρκεια), κατά το οποίο τυχόν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Ρόδου με 

ΑΔΑ: 6Σ5ΟΩ1Ρ-9ΓΒ



σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ώστε να ελεγχθεί το κώλυμα της οκτάμηνης 
απασχόλησης. 
 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης 
της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Ελευθερίας 
1 - Ρόδος) μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekariofyllis@rhodes.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας 
υποβολής της αίτησης με τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου Ρόδου στον Δημαρχιακό Μέγαρο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος,  
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή 
συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413 61214). 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο προσωπικού 
του Δήμου Ρόδου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.rhodes.gr/  link: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου. 
 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Δρ. Κυριακή Νικολαϊδου 

https://www.rhodes.gr/
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