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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Ο  Πρόεδρος των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου  
Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρεία µε το δ.τ. ∆.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.  

  λαµβάνοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις  του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τΑ/2007) ως και τις όµοιες της παραγράφου  2 περ. 
ιε. του άρθρου 1 του Ν.3812/2009. 
3. Την από 08-07-2013  απόφαση  (αριθµός πρακτικού 83) του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας 
µας  µε την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη συνολικά 12 ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο (2) µηνών. 
4. Τη µε αρ. 36632/289/05-08-2013 απόφαση της  Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου για έγκριση 
συνολικά 12 θέσεων ( 5 ∆Ε Υπαλλήλων Αναψυκτηρίου,  1 ∆Ε Μπουφετζήδων, 4  ∆Ε Βοηθών Σερβιτόρων,  ενός (1) ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού (αµιγώς λογιστικού κλάδου), 1 ΥΕ Λαντζιέρηδων) 
5. Την βεβαίωση του Προέδρου της εταιρείας  στην  οποία αναφέρεται η πρόβλεψη των απαιτούµενων πιστώσεων  στον 
προϋπολογισµό τρέχοντος έτους., 

Ανακοινώνει 
ότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών - εποχιακών αναγκών της εταιρείας  συνολικού 
αριθµού δωδεκα (12) ατόµων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστηµα δύο (2) 
µηνών ως εξής: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

101 ΤΕ ∆ιοικητικό – λογιστικό (αµιγώς λογιστικού κλάδου) 1 
Έως δύο  
(2) µήνες 

102 ∆Ε Υπάλληλοι αναψυκτηρίου 5 ΄΄ 

103 ∆Ε Μπουφετζήδες 1 ΄΄ 

106 ∆Ε Βοηθοί σερβιτόρων 4 ΄΄ 

111 ΥΕ Λαντζιέρηδες 1 ΄΄ 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ    
Για τους υποψηφίους της ειδικότητας  ΤΕ (Κωδικός  101) 
Κύρια προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή ∆ιεθνούς 

Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης 

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Εργων ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Εµπορίας και 

∆ιαφήµισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή  Στελεχών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµικής και 

Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – 

Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες  ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
1.) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας  ∆Ε κωδικοί 102-103-106  
Κύρια προσόντα 
 Α. Οποιοσδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή Μεταδευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Επικουρικά προσόντα 
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, 
επιτρέπεται η πρόσληψη µε Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000, ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής. 
2.) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας  ΥΕ κωδικός 111 
∆εν απαιτούνται κύρια προσόντα . 
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Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 

επιλέγουν. 
2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε 

την επιφύλαξη της  επόµενης εξαίρεσης. 

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα 
δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 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.).  

• Κωλύµατα του Π.∆. 164/2004: 
∆εν προσλαµβάνεται υποψήφιος που έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) µήνες στην ίδια υπηρεσία µε την ίδια ή 
παρεµφερή ειδικότητα από 19-07-2004 έως σήµερα. 
∆εν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές συµβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο 
άρθρο 5 του Π.∆. 

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας, Πλατεία Ελευθερίας 1 ( πίσω από το  
δηµαρχείο του ∆ήµου Ρόδου) από 07/08/2013, ηµέρα  Τετάρτη έως και 12/08/2013, ηµέρα ∆ευτέρα. 

∆.  ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωµένα: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού, όπου 

απαιτείται (Κατηγορία ΤΕ – ∆Ε ,ΚΩ∆ΙΚΟΙ 101-102-103-105-106-107-108). 
3. 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 αν έχει απασχοληθεί σε δηµόσια 
υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009  µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για 
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή δίµηνης απασχόλησης, προκειµένου να κριθεί εάν αυτός (ο υποψήφιος) 
έχει κώλυµα πρόσληψης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να 
δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε, την ειδικότητα και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής του 
(έναρξη και λήξη).  

4. Η ανεργία αποδεικνύεται µε πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ (που είναι αρµόδιος προς τούτο), η ηµεροµηνία έκδοσης 
της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.  

5.  Προκειµένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης 
του ΟΑΕ∆: α) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ στην οποία  να αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της συµµετοχής του 
υποψηφίου στο πρόγραµµα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης  του 
προγράµµατος και β) βεβαίωση του ΟΑΕ∆ από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα 
σχετικά µητρώα. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για υποψηφίους  που έχουν 
ανήλικα τέκνα. 

7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης 
του ∆ήµου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, 
συνοδευόµενο από  πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 
3454/2006 ). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται 
αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα (απόφαση Ολοµέλειας Α.Σ.Ε.Π. της 14-12-2006). Τα τέκνα των πολυτέκνων 
προστατεύονται και απολαµβάνουν τα σχετικά δικαιώµατα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός 
γονέα (άρθ.6, παρ.3 Ν.3454/2006).      

Ε΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο τοπικό τύπο για µία φορά. 
Επίσης να αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας  (Πλατεία Ελευθερίας 1 -παραπλεύρως και πίσω από το  δηµαρχείο του 
∆ήµου Ρόδου-) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ρόδου. 

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στα γραφεία της εταιρείας  
(Πλατεία Ελευθερίας 1 -παραπλεύρως και πίσω από το  δηµαρχείο του ∆ήµου Ρόδου-), συντασσόµενου πρακτικού 
ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της εταιρείας. 
Πληροφορίες στα Γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
 (τηλ. 22410 37090).                     
Αποδέκτες για κοινοποίηση:                                

1. ∆ήµος Ρόδου                                                   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.   

      ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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