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 Πληρ:Παπανικολάου Ζαχαρούλα                                                             

                      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ . 

, έχοντας υπόψη: 

1)την  υπ’αριθμ.πρωτ.οικ. 3948/6-2-2017   Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών κ Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 

στους ΟΤΑ α κ β βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών . 

2) Την εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ. με 

αντίτιμο με αριθμ.πρωτ. 15905/16-3-2017   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «αποστολή 

αιτημάτων των  ΟΤΑ ά βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού για το έτος 

2017 » προς Α.Σ.Ε.Π.  

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 12. Παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012.) σύμφωνα 

με την οποία  «Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),καθώς και την 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων 

έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό 

τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι 

εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα ». 

4)Τις με ’αριθ.5812/14-6-2017 , αριθ. 5813/14-6-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ Με τις οποίες 

εγκρίνονται τα αιτήματα μας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα πολιτιστικά 

εργαστήρια και το Ωδείο του Οργανισμού μας .  
5) Την  με αριθμ. Α.Π..οικ 23882/13-7-2017 (ΑΔΑ Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ)   Απόφαση του 

Υπουργού  Εσωτερικών   με την  οποία  εγκρίνεται η σύναψη 17 συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. 

Ορισμένου Χρόνου και εξακοσίων σαράντα  324 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για 

την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου  . 

6)Την με αριθμ.πρωτ.52217/30-8-2017 (ΑΔΑ 705ΧΟΡ1Ι-4ΧΧ ) Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αποκεντρωμένης  περί έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 

7)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 ,με τις οποίες η αρμοδιότητα καθορισμού του 

αριθμού των προσώπων τα οποία μπορούν να απασχολούνται στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση μίσθωσης έργου ασκείται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ,όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις  10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 , Τεύχος Α )  . 

8)Τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου –Δ.Ο.Π.Α.Ρ ., 

Αρ. Πρωτ. 2695 

Ρόδος,   14/9/2017 

 

      

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ –

Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  

(Ν.Π.Δ.Δ.) 
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9) Την υπ.αριθμ.86/2017  ( ΑΔΑ  72Κ9ΟΚ7Β-ΩΘ5     )  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου – Δ.Ο.Π.Α.Ρ. για πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

10) Το   ΠΔ 524/1980 (ΦΕΚ 143/80,ΤΕΥΧΟΣ Α)  όπως ισχύει . 

11)Τις διατάξεις του ΠΔ.523/17-6-1980 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπάριθμ. 

ΠΔ/476/1981 (ΦΕΚ 132/21-5-1981,ΤΕΥΧΟΣ Α)  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου και των 

εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., μαζί και των παραρτημάτων –αποκεντρωμένων τμημάτων του 

Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  

 

Α. ΩΔΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Καθηγητής πιάνου  1 10 μήνες 

Καθηγητής κλασικού βιολιού 1 10 μήνες 

Καθηγητής κρουστών  1 10 μήνες 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ  1 

 

 

 

10 μήνες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καθηγητής Σαντουριού  1 10 μήνες 

Καθηγητής Λύρας –Λαούτο  1 10 μήνες 

Καθηγητής κόντρα μπάσου  –βιολοντσέλου  1 10 μήνες 

Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και 

έντεχνου τραγουδιού 

1 10 μήνες 

 

 

 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Καθηγητής Ζωγραφικής  2 8 μήνες 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  1 8 μήνες  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ . 
1 8 μήνες 

Δάσκαλος φωτογραφίας . 1 8 μήνες 

Καθηγητής Αγιογραφίας   1 8 μήνες   

Δασκάλους  χορού-χορευτής  

(Διδασκαλία Μοντέρνου χορού ZUMBA 

– LATIN).                       

    

1 8 μήνες 

 



Η αμοιβή των συμβασιούχων έργου καθορίζεται με την  υπ΄αριθμ 89/2017 (ΑΔΑ 643ΙΟΚ7Β-

Π0Τ), απόφαση  του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ,αντίγραφα της  οποίας  θα διατίθεται από την 

υπηρεσία . 

 

I ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1.    Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως 

υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι 

απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την 

απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως.  

  Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με 

τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1  του ν. 2431/1996.   

2.  Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας τους ,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 169 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.3584/2007 . 

3. Na έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 

αυτές  

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

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Η Έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει 

τον διορισμό ,εφόσον ο υπάλληλος ,με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη ,μπορεί 

να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης .Ειδικές διατάξεις για πρόσληψη ατόμων με ειδικές 

ανάγκες δεν θίγονται . 

5. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του 

διορισμού : 

 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 

δυσφήμηση, 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 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. 

 6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας και των 

Ανεξάρτητων Αρχών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, παρά μόνο μετά την υπογραφή  

υπεύθυνης δήλωσής τους για την έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας τους σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους στον Οργανισμό μας. 

 



 

          ΙΙ ΕΙΔΙΚΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 για τους μουσικούς «δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου 

Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων με το προσόν αυτό, επαρκείς 

μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες».  

 για τις ειδικότητες, «καθηγητής μουσικής προπαιδείας »,«το δίπλωμα ή πτυχίο της 

αντίστοιχης ειδικότητας  αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει 

υποψηφίων με το προσόν αυτό, επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες». 

 για τους υπεύθυνους των εργαστηρίων, Ζωγραφικής ,χαρακτικής ,καλλιτεχνικής κεραμικής  

Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με κατεύθυν- 

ση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπι- 

         στημίου της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της                      

Σχολής Καλών Τεχνών Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ η ισότιμος τίτλος 

Σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .Ελλείψει αυτών ,τίτλοι μη 

αναγνωρισμένων Σχολών , ή τριετής τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία στο ειδικό 

αντικείμενο. 

         Για τα λοιπά εργαστήρια : Πτυχίο  η Δίπλωμα ΑΕΙ η ΤΕΙ της ημεδαπής η αλλοδαπής με 

συναφές με την ειδικότητα της Αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη η ομώνυμο πτυχίο η 

Δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ η ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής η 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .Ελλείψει αυτών ,τίτλοι μη αναγνωρισμένων Σχολών , ή τριετής 

τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο. 

Επιπλέον  προσόντα των  υποψηφίων σε κάθε ειδικότητα καθώς και ανάλογη εμπειρία και 

προϋπηρεσία  θα προσμετρηθούν για την τελική τους κατάταξη . 

 

ΙΙΙ ΑΙΤΗΣΗ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης 

της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από   20/9/2017  έως  και  29/9/2017.               

Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ –Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο 

γραφείο προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., επί της Οδού Διαγοριδών 3 –Ρόδος κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες από 8.00 πμ έως και 15.00 μμ  

Μετά της αίτησης ,συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και 

ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων : 

 

Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων . 

 

1. φωτ/γραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας ,των 

κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου ,δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχείa 

ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να 

προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης . 

 

2.Υπευθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει : 

α)το έτος γέννησης του . 

β)Τον Δήμο η την κοινότητα στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι 

γραμμένος . 

γ)Αν υπηρετεί η προϋπηρέτησε με οποιανδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο η Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου η Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,εφόσον δεν εξήλθε της υπηρεσίας ,για 

κάποια αιτία . 



δ)ότι  δεν 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 δυσφήμηση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής. 

ε) ότι δεν  είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της περίπτωσης α , έστω και αν το αδίκημα  αυτό έχει παραγραφεί. 

στ )  ότι δεν  έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή. 

ζ)  Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

η) 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. 

                   Β. Δικαιολογητικά των ειδικών - τυπικών προσόντων 

Φωτοαντίγραφα  Τίτλων  σπουδών,  

Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ως εξής: 

α ) Για τους μισθωτούς του Δημοσίου Τομέα: 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου σε ΝΠΔΔ, ΌΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, 

σε Ν.Π.Δ.Δ.  του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 1 του 2190/1997 απαιτείται μόνο 

βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε 

και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 β ) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: 

- Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή 
Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης (1 

έτους - 300 ένσημα). 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 

της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

- Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου,  

- γ ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

-Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή 

Αντίγραφο σελίδων βιβλιαρίου ασφάλισης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες 

εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. 

- Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας. 

- δ)Όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκομίζει: 



1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο ασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς 

ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 

2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 

- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο xpόνος 

απασχόλησης και το είδος της προϋπηρεσίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπο η  
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για  το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη 

νομοθεσία αυτού. 

- 3) Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής 

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 
 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στο 

εξωτερικό  θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών 

και από  επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ΤΓ 

αίτησης  

Υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρμόδια 

επιτροπή  συναφείς τίτλοι σπουδών πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση. 

 

- Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής τους (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου). 
- Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από τρίτους εφ' όσον διαθέτουν νόμιμη  

εξουσιοδότηση. 

 

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών- τυπικών προσόντων 

ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. 

 
Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλείται η σχετική αίτηση και θα 

καταχωρείται σε ειδικό πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ο κατά σειρά αριθμός πρωτοκόλλου της 

αίτησης, το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός του υποψηφίου και μετά την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, ο εκπρόσωπος του οργανισμού παραδίδει εις διπλούν 

τον υπογεγραμμένο παραπάνω πίνακα μετά των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών που 

συνοδεύουν τις αιτήσεις, στον γραμματέα της επιτροπής ο οποίος επαληθεύει τον πίνακα και το ένα 
αντίτυπο το επιστρέφει στον συντήξαντα οργανισμό με την σημείωση σ' αυτόν βεβαίωσης ότι 

παρελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 524/17-6-1980. 

 

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την 

τριμελή επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. 
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής 

επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. , σύμφωνα 



με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 524/1980. Η επιτροπή θα λάβει υπόψη της και 

συμπληρωματικά στοιχεία όπως προϋπηρεσία, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφείς στο 

αντικείμενο σπουδές κα 

Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, τίθενται υπό την 

κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής.  

 

Η επιτροπή θα συντάξει αυθημερόν, εις διπλούν, πίνακα των επιλεγόμενων, το ένα αντίτυπο θα 

αναρτηθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστημα συνεδρίασης της επιτροπής (Γραφεία 

Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ), συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού (πρακτικού ανάρτησης) και το άλλο αντίτυπο, 

μετά των δικαιολογητικών, καθώς και τυχόν απόφαση και πίνακα αποκλειομένων, θα αποσταλεί, 

επίσης αυθημερόν, στον ενδιαφερόμενο Οργανισμό ο οποίος θα πρωτοκολλήσει τους σχετικούς 

πίνακες επιλεγόμενων και αποκλειομένων. 

Αντίγραφο του πίνακα επιλεγόμενων θα αναρτηθεί εντός πέντε (,5) ημερών στο κτίριο που 

στεγάζεται ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  συντασσόμενου αποδεικτικού δημοσίευσης (πρακτικό ανάρτησης) και θα 

ισχύσει για ένα (1) έτος από την κατάρτισή του. 

 

Η αρμόδια αρχή για την πρόσληψη αποστέλλει πρόσκληση επί αποδείξει προς τους επιλεγόμενους 

επιτυχόντες, οι οποίοι υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να υποβάλλουν στο 

Γραφείο Προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.  τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: 

 
Ακόμη, ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ . θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα παρακάτω δικαιολογητικά για τους 

επιτυχόντες: 

1.Πιστοποιητικό οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρένων (όταν ο 

υποψήφιος είναι άνδρας). 

2.Προκειμένου περί θηλαίων, πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών 

(πιστοποιητικό γέννησης), στο οποίο θα φαίνεται η χρονολογία της γέννησης και ο τρόπος και 

χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 

3.Αντιγραφο του Δελτίου Ποινικού Μητρώου  

 

4.Πιστοποιητικο στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α (εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων η 

νομιμη απαλλαγη από αυτές ). 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1.Η περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί, στις  19/9/2017  .               

2.Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα  ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Οδός 

Διαγοριδών 3 ,Ρόδος ) ,στο κατάστημα του Δήμου Ρόδου (Πλ.Ελευθερίας )  ,συντασσόμενων 

σχετικών αποδεικτικών (πρακτικών ανάρτησης ) καθώς και στο link  , 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dopa_rodou . 

 

 

 

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    

                                                                        ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ   

http://sites.diavgeia.gov.gr/dopa_rodou

