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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) σύμφωνα με τις 
οποίες:  
«Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος διενεργείται 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 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της παραγράφου 6 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130 Α’) 
έχει τεθεί σε αναστολή εργασίας ένας εργαζόμενος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Νοσηλευτών. 
 
3. Τις διατάξεις των παραγράφων α και β του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130 Α΄) 
σύμφωνα με τις οποίες: 
Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για 
τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του 
προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη 
προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή 
καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις και όρους:  
α) «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο 
πρόσληψης να προσκομίσει: αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.(EU Digital 
COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 
του ω. 476/2020 (Α΄256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου 
προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αβ) 
είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του 
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Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVIC-19 ή βεβαίωση 
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1. Του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.04.2020 (Β΄ 1298) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση 
τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 
θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να 
είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 
β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να 
διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα. 
 
4. 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΄). 
 
5. 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. 
 
6.  Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) με τίτλο «Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 206 Α), με τίτλο «Προσωπικό για 
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
8. Την περ. β της παραγράφου Δ της υπ. αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ16259 της 16-
08-2021 σύμφωνα με την οποία: Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα 
παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα.  
 
9. Τα διαλαμβανόμενα στην Ενότητα Δ. της Εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ.Φ/69/176οικ. 16259/16.8.2021 με 
τίτλο «Προσλήψεις Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου» 
 
10. Tην με αριθμ. 700/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τη οποία εγκρίνεται  η 
πρόσληψη ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΔΕ νοσηλευτών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την 
αντικατάσταση της υπαλλήλου, που τέθηκε σε αναστολή εργασίας. 
 
 
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. Την αριθμ. 4509/24-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΛΙΩ1Ρ-ΚΟΝ) απόφαση Δημάρχου Ρόδου με θέμα: 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στη Γενική Γραμματέα του Δήμου». 
 

Ανακοινώνει 
 
 

Την πρόσληψη ενός (01) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Νοσηλευτών ως κάτωθι αναφέρεται, με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (03) μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής: 
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Ειδικότητα 
Αριθμ. 
θέσεων 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

ΔΕ Νοσηλευτών  για  τη 
Δημοτική Ενότητα 

Ρόδου 
(Βοήθεια στο Σπίτι) 

1 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 
Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων 
Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας 
ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές 
Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με 
Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτή 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 σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν.1346/1983 ή 
Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση 
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού 
νοσηλευτή. 

 
Οι ανωτέρω ειδικότητες επιμερίζονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες ως ακολούθως:  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
(Βοήθεια στο Σπίτι  ΔΕ Ρόδου) 

ΔΕ Νοσηλευτών  1 

 
 
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 είναι κάτοχοι αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.(EU Digital COVID 
Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 
του ω. 476/2020 (Α΄256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου 
προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αβ) 
είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του 
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Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVIC-19 ή 
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1. Του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.04.2020 
(Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου 
χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής 
διάγνωσης. 
   
 
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 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, ώστε να ελεγχθεί το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης. 
7. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.(EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ω. 476/2020 
(Α΄256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η 
συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, είτε Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του 
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άρθρου πρώτου της από 30.05.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-
κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVIC-19 ή βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1. Του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.04.2020 (Β΄ 1298) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης 
χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής 
διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι 
μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. 
 
 
 
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 6 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.  
 
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 Γενική Γραμματέας 

 
 
 

Δρ. Κυριακή Νικολαΐδου 

https://www.rhodes.gr/
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