
  

 

             Δ Ε Υ Α Ρ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ 
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ   

ΤΗΛ: 22410 45300 – FAX: 22410 45329 – Email: gm@deyar.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                               Ρόδος,  30/08/2013 

                                                                                                                                Αρ. πρωτ.:    10012 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: 2
ο
 χλμ Ρόδου - Λίνδου                                   

Πληροφορίες: Μαρία Κωνστανταράκη 

Τηλ: 2241045315 

                                                     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ λαμβάνοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της παραγράφου  2 περ. ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/2009. 

2. Το με αριθ. πρωτ. οικ.23440/12-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο 

(2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».  

3.Τη με αρ. 431/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

4.Τη με αρ. πρωτ. 41921/589/29.08.2013, (ΑΔΑ:ΒΛΩ8ΟΡ1Ι-9ΩΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

5.Την υπ’ αρ. 9963/29.8.2013 βεβαίωση της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης με την οποία η 

δαπάνη μισθοδοσίας του κατωτέρω προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (80.500 €) και  έχει προβλεφθεί  στους κωδικούς που αναφέρονται. 

 

Ανακοινώνει 

 

      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, 

συνολικά είκοσι οχτώ (28) εργατών γενικών καθηκόντων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα:      

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

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

καθηκόντων τους. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

συμπαράσταση). 

 

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.).  

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΟΛ3Δ-ΕΟΣ



 

 

 

Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: 

Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια 

υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19-07-2004 έως σήμερα. 

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004. 

 

 

Γ.   ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα  γραφεία της υπηρεσίας μας (2
Ο
 χλμ Ρόδου – Λίνδου), από 

02/09/2013, ημέρα Δευτέρα έως και 06/09/2013, ημέρα Παρασκευή. 

 

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και απαραίτητων δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, ή 

με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της επιχείρησης υπηρεσίας προσκομίζοντας 

υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. 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:  

α) τα χρονικά διαστήματα που έχει εργασθεί στο Δήμο της νήσου Ρόδου αναφέροντας τη σχέση 

εργασίας και την ειδικότητά τους σε αυτά. 

β) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 ως σήμερα αν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία, 

Ν.Π.Δ.Δ., Δήμους, Περιφέρειες, τη σχέση εργασίας, το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα. 

3. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (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.  

4.  Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ από την οποία 

να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν τέκνα. 

6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό της οικογενειακής τους 

κατάστασης του Δήμου 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 (άρθρο 6 παρ. 

3 Ν.3454/2006). 

7. Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ, η οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο 

στο οποίο φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ. 

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΟΛ3Δ-ΕΟΣ



8. Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ. 

9. Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ. 

      

Ε΄. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», «Η 

ΡΟΔΙΑΚΗ» και «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» μία φορά, την Κυριακή 01/09/2013 και στις εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες «Η ΓΝΩΜΗ» και «ΗΔΡΑΣΙΣ» μια φορά, τη Δευτέρα 02/09/2013. 

Επίσης να αναρτηθεί στο Κατάστημα της ΔΕΥΑΡ και στην Ιστοσελίδα της. 

 

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της ΔΕΥΑΡ, συντασσομένου 

πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

 

Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού κ. Μαρία Κωνσταράκη τηλ 2241045315. 

 

                   

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Προέδρου ΔΣ 

2. Υπηρεσία Διαχείρισης Ανθρωπίνων 

Πόρων 

3. Χρονολογικό Αρχείο 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ Ε Υ Α Ρ  

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιδήμαρχος Δήμου Ρόδου 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΟΛ3Δ-ΕΟΣ


