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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

 Έχοντας υπόψη : 
1.Τις διατάξεις  
α)του άρθρου 244 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
β)του Π∆ 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» 
γ)του άρθρου 20 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α) «ΣΣΕ ∆ηµοσίου, 
µονιµοποιήσεις, προσλήψεις ΑΣΕΠ, ΟΤΑ κλπ» όπως ισχύει 
δ)του άρθρου 6 παρ.5 του ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/τ.Α) «Οργάνωση του 
εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών κ.α. διατάξεις» 
ε)του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α) «Αναµόρφωση του 
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα κ.α.α διατάξεις» µε τις οποίες 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 14 του ν.2190/1994 και συγκεκριµένα η παρ.2 εδ.ιε 
2.Την αριθ.21097/37/28-5-2012 εγκύκλιο ΥΠΕΣ µε θέµα «Εφαρµογή των 
διατάξεων του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α) σε θέµατα προσωπικού των 
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ΟΤΑ» 
3.Την αριθ.330/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
408/τ.Β/16-3-2011) µε την οποία ανατέθηκαν αρµοδιότητες στους 
Αντιπεριφερειάρχες  
4.Την αριθ.437/20-4-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου (Α∆Α : 
ΒΛ41ΩΡ-47Α) µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Ροδίων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου. 
5.Το από 10-6-2013 έγγραφο ∆ήµου Ρόδου µε το οποίο διευκρινίζεται ότι για 
την υλοποίηση της σύµβασης απαιτείται η πρόσληψη εξήντα (60) ατόµων µε 
σύµβαση Ι∆ΟΧ δίµηνης διάρκειας, αναγράφονται οι ειδικότητες και τα τυπικά 
προσόντα ανά ειδικότητα. 
6.Την αριθ.86/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου 
της 9ης συνεδρίασης της 13-6-2013 (Α∆Α : ΒΛ417ΛΞ-Ν3Κ) µε την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ροδίων για 



πρόσληψη συµβασιούχων δίµηνης διάρκειας µε χρηµατοδότηση του ∆ήµου 
Ροδίων για συνδροµή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
7.Την αριθ.35740/8503/16-7-2013 απόφαση της Γενικής Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου (Α∆Α : ΒΛ4ΖΡ11-ΩΑ4) µε την οποία 
επικυρώθηκε η αριθ.86/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 
Αιγαίου 
8.Το γεγονός η δαπάνη µισθοδοσίας θα καλυφθεί µε χρηµατοδότηση του 
∆ήµου Ρόδου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στην προγραµµατική σύµβαση 
9.Την ανάγκη αντιµετώπισης των κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών 
αναγκών της νήσου Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου, του αυξηµένου 
κινδύνου πυρκαγιών και της έλλειψης έµπειρου προσωπικού τόσο στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσο και στο ∆ήµο Ρόδου για την πρόληψη και 
καταστολή των πυρκαγιών (επόπτευση, ανίχνευση, αναγγελία και καταστολή 
στα πρώτα στάδια, καθαρισµός πρανών κλπ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

 Την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόµων µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την κάλυψη 
κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της νήσου Ρόδου λόγω της 
θερινής περιόδου ως κατωτέρω : 
 

α/α Κλάδος-Ειδικότητα Αριθµός ατόµων ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

1 ΤΕ ∆ασοπόνων 1 2 µήνες 

2 ∆Ε Οδηγών 20 2 µήνες 
3 ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων 
39 2 µήνες 

 
Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση πρόσληψης 

και επικυρωµένη φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνοµικής τους 
ταυτότητας. 
Επιπλέον : 

- Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ ∆ασοπόνων  απαιτείται : 
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ασοπονίας ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα προγράµµατος σπουδών 
επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
ΠΣΕ ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

- Για τους υποψηφίους ειδικότητας ∆Ε Οδηγών απαιτούνται : 
α)Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
β)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται 
σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές διευκρινίσεις που ακολουθούν) και 
γ)6µηνη εµπειρία 
Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις: 
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας 
από την10-9-2009 και µετά απαιτείται µα προσκοµίσουν πλέον της άδειας 



οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το Π∆ 74/2008 (ΦΕΚ 112/τ.Α). 
Σύµφωνα µε το ίδιο Π∆ όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια 
οδήγησης µέχρι και την 9-9-2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω 
πιστοποιητικού µέχρι και την 9-9-2014, την εποµένη της οποίας απαιτείται το 
ανωτέρω πιστοποιητικό. 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι για την απόδειξη κατοχής του ΠΕΙ απαιτείται : 

- Είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ 
και το οποίο εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφεροµένου 

- Είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µια ή περισσότερες εκ των 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 
απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

Επισήµανση : Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις 
εξετάσεις του ΠΕΙ, ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός στη θέση του 
Οδηγού πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της 
υπηρεσίας αυτής στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοση του 
πιστοποιητικού εξ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία 
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωσης απαιτούµενης άδειας, αλλά 
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της 
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 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. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν 
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπ. Συγκοινωνιών «περί 
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις 
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 
Εµπειρία και τρόπος απόδειξης : 
Η εµπειρία για τους µισθωτούς και ελεύθερους επαγγελµατίες λαµβάνεται 
υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης από την παρούσα ανακοίνωση 
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης και µε βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης. Οι 
µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
 



- Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών 

Καθηκόντων : 
∆εν απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997 ειδικά 
τυπικά προσόντα, αλλά 6µηνη εµπειρία. 
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 
65 ετών, να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση µε εξαίρεση τους υποψηφίους της 
κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, 
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (αρ.4 παρ.6 ν.2207/1994). 
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
∆ωδεκανήσου (Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες από 5/8/2013 έως και 9/8/2013. 
 
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ιοικητηρίου 
της Π.Ν.Αιγαίου, στο ∆ήµο Ρόδου, στην ιστοσελίδα της Π.Ν.Αιγαίου  και θα 
δηµοσιευτεί σε τρείς  ηµερήσιες εφηµερίδες της Ρόδου. 
 
                     
                                                                                       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
       
                                                                                        ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ  


