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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
χρονικής διάρκειας µέχρι δύο (2) µήνες για την κάλυψη
επειγουσών εποχικών αναγκών του ΝΠ∆∆ Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων
Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:
•
•
•
•

•

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε του Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο» όπως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
Τις υπ' αριθ. 116/25-4-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» σχετικά µε την πρόσληψη προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2)
µήνες, για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ.
Την υπ’ αριθ. 61958/6426/19-5-2016 Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
- Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση επειγουσών εποχικών αναγκών του 5ου
και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
µέχρι δύο (2) µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης και για το διάστηµα λειτουργίας του
5ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ ως εξής:

Θέσεις

Αριθµός

Ιδιότητες ή Προσόντα

Χρονικό ∆ιάστηµα
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Πτυχίο ή δίπλωµα Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

2

Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή
Θεάτρου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

2

Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών
Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής,
Γλυπτικής ή Χαρακτικής ΑΕΙ
Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

∆Ε ΣΥΝΟ∆ΟΙ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ

19

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος ∆ευτεροβάθµιας ή
Μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

Ηλικία 20-25 ετών
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
Α΄ & Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΤΕΚ) του τµήµατος του π.δ. 151/1971
(ΦΕΚ 52 Α΄) Μαγειρικής Τέχνης διετούς
κύκλου σπουδών υποχρεούνται να
προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον Γ΄ Γυµνασίου)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος , απολυτήριος
τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία
τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆Ε ΦΥΛΑΚΩΝ

4

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφαλείας» ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ & Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
Β) 6µηνη τουλάχιστον εµπειρία σε
αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών
παροχής φύλαξης.

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

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 (Βοηθός
Τραυµατολογίας, Ορθοπεδικής) ή
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
(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
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές Παθήσεις
ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός
Νοσηλευτή δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού
Νοσηλευτή

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
1

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως
ειδικότητας.

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

Β) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόµενη από
Λιµενική Αρχή, σε ισχύ.
Ηλικία 18-45 ετών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής.
Β) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόµενη από
Λιµενική Αρχή, σε ισχύ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Β) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος
Γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας Παιδιατρικής ή βεβαίωση
εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή
ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού
επαγγέλµατος της ειδικότητας Παιδιατρικής
ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ

1

∆) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού
συλλόγου
Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόµενη µε
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Β) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος
Γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας Παθολογίας ή βεβαίωση
εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή
ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού
επαγγέλµατος της ειδικότητας Παθολογίας
∆) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού
συλλόγου
Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόµενη µε
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι
θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε
τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Β) Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος
Γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή βεβαίωση
εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή
ότι ο υποψήφιος πληρεί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού
επαγγέλµατος της ειδικότητας Γενικής
Ιατρικής
∆) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους ιατρικού
συλλόγου
Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης
υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόµενη µε
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

Α) ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
χρηµατοπιστωτικών και διοικητικών
υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και
∆ιοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

Έως 2 µήνες για το
διάστηµα λειτουργίας των
Θερινών Κ∆ΑΠ

Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή
•

Απολυτήριος τίτλος:

•

Ενιαίου Λυκείου ή

•

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ανεξάρτητα από κλάδο ή
ειδικότητα ή

•

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου
ανεξάρτητα από κλάδο ή
ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.

Β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
i) επεξεργασίας κειµένων, ii) υπολογιστικών
φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιµέρους ειδικότητες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή θα γίνει βάσει της εµπειρίας των υποψηφίων, εφόσον υπάρχει, σε Θερινά Κ∆ΑΠ
και σε περίπτωση ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο
έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν
τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή
πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιµέρους ειδικότητες.
4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για
την οποία επιλέγονται.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο
δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης έχουν απασχοληθεί
σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, µε την
ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν
και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7. ∆ικαιολογητικά απόδειξης Εµπειρίας σε Θερινά Κ∆ΑΠ (εφόσον υπάρχει σχετική
εµπειρία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης
έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος, σε Θερινά Κ∆ΑΠ.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και των αδειών
άσκησης επαγγέλµατος, µε τα οποία οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών, τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος, την απόδειξη της
εµπειρίας και τα λοιπά δικαιολογητικά ισχύουν όσα προβλέπονται στο Παράρτηµα
Ανακοινώσεων ΣΟΧ του ΑΣΕΠ µε ηµεροµηνία έκδοσης 23/01/2015 και στο Ειδικό
Παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε ηµεροµηνία έκδοσης 22/01/2016. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήµατα αυτά, µέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων 
∆ιαγωνισµών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα
γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα τηλ: 2610-390.975) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες από τις 24/5/2016 έως και τις 3/6/2016.
Κατά των αποτελεσµάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης εντός δύο
ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία µας (Γούναρη 76, Πάτρα).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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