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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του 

προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 
του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 

για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων 
Ρόδου» 

«Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ» 
 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) 

Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 
 

 
Ο Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010 ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) σχετικά με τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 
τεύχος Α'): «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 

4. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 53 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

5. Το με αριθ. πρωτ. Α.Π 150/9-8-2021  έγγραφο της Διεύθυνσης της Α.Μ.Κ.Ε.  
6. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 56 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 
7.  Την αριθ. πρωτ. 57/15-9-2021 (ΑΔΑ:  ΩΘΟ84658Χ2-ΙΒΖ) Απόφαση Προέδρου  περί 

αναστολής καθηκόντων προσωπικού στην δομή “Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ” 
της ΑΜΚΕ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

8.  Την Α.Π 184/17-9-2021  βεβαίωση πιστώσεων του λογιστηρίου της Α.Μ.Κ.Ε., ότι    

υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της εταιρίας για την 
κάλυψη της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών των νέων προσλήψεων. 

9. Την αριθ. πρωτ: 13/22-9-2021 (ΑΔΑ:Ω19Μ4658Χ2-44Ε)  Απόφαση του Δ.Σ. της 
εταιρίας Α.Μ.Κ.Ε. που αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού σε περίπτωση εφαρμογής του καθεστώτος 

αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 για την 

δομή «Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ». 
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10. To υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1002/τ.Β΄/02-08-2002 περί σύστασης Αστικής μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων.  

11. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όπως 
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), 
εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των  
ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας 
ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 

υποστηρικτικό προσωπικό) και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής και 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιβάλλεται το ειδικό 
διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

ενός (1) ατόμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου που εδρεύει στην Ρόδο Ν. Δωδεκανήσου και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, 
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας/τόπος 

απασχόλησης 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρία Κοινωνικής 
Φροντίδας & Ανάπτυξης 

Δήμου Ρόδου 
(για την στελέχωση της 
δομής  Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ρόδου) 

Δήμος Ρόδου            

 ΔΕ 
Κοινωνικών 

Φροντιστών/τρ
ιών 

 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τρείς 

(3) μήνες με πλήρη 
απασχόληση και με 

δυνατότητα 

παράτασης έως τρεις 
(3) 

μήνες επιπλέον. 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Τίτλος σπουδών  
και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κοινωνικών Φροντιστών, 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 Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  
β) Εξειδικευμένη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν.2431/1996). Για τους 

πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία 
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1). Για 
την κατηγορία ΔΕ μη διοικητικού προσωπικού, απαιτείται  πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας επιπέδου Β1. 
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 
 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: 
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 Εγκύκλιο 56 του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ως κύριο κριτήριο πέρα των 

απαιτούμενων κατά τις κείμενες διατάξεις τυπικών προσόντων, βάσει των οποίων θα 
γίνει η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού καθορίζεται η Εμπειρία σε συναφή με το 

αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 
Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της 
εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος λόγω ισόβαθμης εμπειρίας, 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

μονάδες 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …          

μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ως λαμβανόμενη υπόψη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων και αποδεικνύεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με ημερομηνία 10/6/2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την θέση ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ νοείται η 
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς 

πλήρωσης θέσεων.  
 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση 
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 

επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που 
ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης.  

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που 
ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται 
επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο των προς πλήρωσης θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και 
μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών 

εμπειρίας.  
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα ως 

άνω δικαιολογητικά ανά περίπτωση 

3. Τα απαιτούμενα στο παράρτημα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά 
ανά περίπτωση. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 
του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του 
Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

5. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 
4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης 

να προσκομίσει:  
α) 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 30.5.2021 
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 
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κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 

4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από 
όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του 

εμβολιασμού, 
β) 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 30.5.2021 
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 COVID-19 ή βεβαίωση 
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 

2650/10.4.2020 (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. Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό 
δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 

 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω 
δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στο  e-mail: domesamke@outlook.com  
 Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στην Α.Μ.Κ.Ε.  (Πίνακας Ανακοινώσεων), στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο Διαύγεια. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες υπολογιζόμενες  
ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα 

της υπηρεσίας μας και δημοσίευσης της στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή 

είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι, την 
ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης με τα απαιτούμενα προσόντα και 

δικαιολογητικά, μπορούν να την αναζητήσουν στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση. 

 
                                                                     Για την εταιρία 
 

                                                                        Ο Πρόεδρος 
 

                                                             Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος                    
                                                                     Αντιδήμαρχος  
                                                       Προγραμματισμού και Οργάνωσης                                                                                                                       

                                                                      Δήμου Ρόδου 
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