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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πάτρα, 18/12/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                Αριθ. Πρωτ.: 7294 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2020 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 
 

 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με τις οποίες 

αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ως εξής: «4. Στο τέλος του 

άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 προστίθεται περίπτωση κζ' ως εξής: "κζ') οι 

συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, 

ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας 

ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δίκαιου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για 

ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι 

ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών"». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 3812/2009, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Την αριθ. 11072/18-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών». 

            Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής             
      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ            Ένωσης - Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 
    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

ΑΔΑ: 69ΣΡΟΛΑΟ-ΧΤ2



Σελίδα 2 από 8 

5. Την αριθ. 139/5-11-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός 

Δήμου Πατρέων» με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την πράξη 

«Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων». 

6. Tην αριθ. 166/10-12-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση επαναπροκήρυξης 

πρόσληψης προσωπικού (Ψυχίατρου) με σύμβαση μίσθωσης έργου για την πράξη «Δομή Αστέγων 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων».  

7. Την αριθ. Δ23/οικ.19061/1457/22-04-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πλαισίου 

ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336/Β΄/12-05-

2016). 

8. Την αριθ. πρωτ. 4740/31-10-2016 (ΑΔΑ:6ΒΤ07Λ6-7ΗΝ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου 

Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα  2014-

2020”». 

9. Tην αριθ. πρωτ. 5513/20-12-2019 (ΑΔΑ:6ΛΤ97Λ6-64Δ) τροποποίηση απόφασης του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Δομές Αστέγων Ανοικτό 

Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Δυτική Ελλάδα  2014-2020”». 

10. Το ΦΕΚ 798/Β΄/10.5.2011 περί συγχώνευσης ΝΠΔΔ και σύστασης νέου ΝΠΔΔ Κοινωνικού Τομέα 

Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και την τροποποίηση 

καταστατικού του εν λόγω ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1562/Β΄/8.5.2012). 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» 

(ΦΕΚ 2851/Β΄/23-10-2012), ως ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7296/18-12-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της 

δαπάνης της υπό σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου.  

 

 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός φυσικού προσώπου, για την κάλυψη αναγκών του 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας, με 

αντικείμενο την εκτέλεση έργου με διάρκεια έως 30/9/2023, για την υλοποίηση της Πράξης 

«ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 4 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και των Διακρίσεων», και συγκεκριμένα με την εξής, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, 

αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
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Κωδικός 

απασχόλησης 

 

Ειδικότητα 
 

Περιγραφή Έργου - Ρόλου 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός    

ατόμων 
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ΠΕ Ιατρός με 

ειδικότητα 

Ψυχίατρος 

 

Ο ψυχίατρος έχει την ευθύνη για την 

ψυχιατρική κατάσταση των ωφελούμενων της 

δομής τόσο κατά την διαδικασία εισαγωγής 

όσο και κατά την διάρκεια χρήσης της δομής. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει: 

 Την ψυχιατρική εκτίμηση του αιτούντος 

άστεγου. 

 Την εξέταση των δικαιολογητικών ή 

εγγράφων που πιθανόν φέρει αναφορικά με 

την ψυχική του κατάσταση 

 Την έκδοση βεβαίωσης ψυχικής  ικανότητας 

του αιτούντα συμβίωσης σε δομές αστέγων 

 Την παρακολούθηση τήρησης της 

φαρμακευτικής αγωγής από τους 

ωφελούμενους που λαμβάνουν ψυχιατρική 

φαρμακευτική αγωγή. 

 Την ψυχιατρική υποστήριξη και 

παρακολούθηση των ωφελούμενων. 

 Σε συνεργασία με τη νοσηλεύτρια, την 

τήρηση ιατρικού φακέλου για κάθε 

ωφελούμενο. 

 

(Αναλυτική περιγραφή του Έργου κατατίθεται 

στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Έργου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

30/9/2023 
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 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση του 

έργου που καλούνται να υλοποιήσουν.  

 

Για την μοριοδότηση των υποψηφίων ισχύει το παρακάτω σύστημα αξιολόγησης και οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεούται μαζί με την αίτηση να καταθέσουν και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της  ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής. 

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου. 

ΑΔΑ: 69ΣΡΟΛΑΟ-ΧΤ2



Σελίδα 4 από 8 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών - 50 μόρια 

2. Λοιπά ιατρικά πιστοποιητικά - 10 μόρια 

3. Πιστοποιημένη Γνώση ξένης γλώσσας - 5 μόρια 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ - 5 μόρια  

5. Προϋπηρεσία - 15 μόρια  

6. Προσωπικότητα (συνέντευξη) - 10 μόρια  

 
  

1 Τίτλοι σπουδών  Μόρια 50 

  Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα μόρια 35 

Μεταπτυχιακό (master) μόρια 5 

Διδακτορικό μόρια 10 

2 Λοιπά ιατρικά πιστοποιητικά  Μόρια 10 

  Συμμετοχές σε συνέδρια μόρια 2 

Παρουσιάσεις σε ψυχιατρικά συνέδρια μόρια 3 

Εκδόσεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά μόρια 5 

3 Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά) Μόρια 5 

  Επιπέδου Γ1/C1 (άριστη γνώση) μόρια 5 

Επιπέδου Γ2/C2 (πολύ καλή γνώση) μόρια 3 

Επιπέδου Β2 (μέτρια γνώση) μόρια 1 

4 Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i)επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

Μόρια 5 

5 Προϋπηρεσία                                                                                                           

1 μόριο για κάθε έτος εργασιακής εμπειρίας έως τα 15 μόρια  
Μόρια 15 
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Προσωπικότητα (το κριτήριο ενεργοποιείται μετά από 

συνέντευξη στην οποία θα παρασταθεί ο υποψήφιος, αφού 

έχει εξεταστεί ο φάκελός του από την Αρμόδια Επιτροπή. 

 

Συνέντευξη  (προσωπικότητα) 

Μόρια 10 

από 1 έως 10 μόρια 

 

Η συνέντευξη κρίνεται απαραίτητη καθώς στη δομή των Αστέγων απευθύνονται άτομα που έχουν 

σοβαρά ψυχολογικά - ψυχιατρικά θέματα, θέματα εξαρτήσεων και πιθανόν επιθετικών - επικίνδυνων 

συμπεριφορών. Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο προσωπικό είναι σημαντικό να έχει την ικανότητα να 

διερευνήσει, να αναγνωρίσει και να καταγράψει τα προβλήματα αυτά και στον βαθμό που 

εντάσσονται στην δομή ωφελούμενοι με τέτοια χαρακτηριστικά να τους υποστηρίξει τόσο 

συμβουλευτικά - θεραπευτικά όσο και φαρμακευτικά, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

συνύπαρξης στην διαβίωσή τους με τους άλλους ωφελούμενους. 

 

Στην συνέντευξη θα ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως: 

 Η ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων με ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

 Η επαγγελματική στάση απέναντι στις ομάδες των ανθρώπων με ιδιαίτερα προβλήματα. 

 Η γνώση των δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θεραπείας εξαρτημένων ατόμων στην 

περιοχή και στην Ελλάδα γενικότερα. 

 Η επαρκής γνώση των διαδικασιών παραπομπής, εισαγωγής και εκούσιας ή ακούσιας νοσηλείας / 

θεραπείας.  
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 Η δυνατότητα παροχής του έργου σε έκτακτες ανάγκες πέραν της καθημερινής παροχής των 

υπηρεσιών. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης 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 της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

101 

 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας 

χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής της αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (πίνακα Β), των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την 

παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

(ΣΜΕ)», του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «2/12/2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 

Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

 

Για την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ (Α2) με σήμανση 

έκδοσης 7/12/2020. 

 

Για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ (Α1) με σήμανση 

έκδοσης 17/9/2020. 

 

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα θα γίνει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας 

(www.kodip.gr), στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Πατρέων. 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και 

να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(prokiriksi.kenkoinot.patras@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 

της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», 

Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2614-409978 και 2610 

390961). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 

http://www.kodip.gr/
mailto:prokiriksi.kenkoinot.patras@gmail.com
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ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα 

υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με 

φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας 

(www.kodip.gr) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα μας. 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.  

 

Κατάταξη υποψηφίων 

Η αξιολόγηση των φακέλων και η επιλογή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού 

βάσει της προαναφερόμενης μοριοδότησης και μετά από συνέντευξη με τους υποψηφίους που 

πληρούν τα τυπικά προσόντα. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων επιλέγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο πρώτος στο 1ο 

μοριοδοτούμενο κριτήριο και στη συνέχεια στο 2ο μοριοδοτούμενο κριτήριο και ακολουθούν τα 

άλλα μοριοδοτούμενα κριτήρια. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με 

βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους 

σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το 

αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. 

 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία μας.  

 

Απασχόληση 
Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό για 

τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τα τυπικά προσόντα και είναι επιτυχόντες της διαδικασίας της 

συνέντευξης, προκειμένου να συναφθεί η εν λόγω σύμβαση.  

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 

υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο ο οποίος δεν 

δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει τις αποδοχές που 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έντυπο των αιτήσεων ΣΜΕ.4, στο 

Παράρτημα ανακοινώσεων του ΑΣΕΠ με ημερομηνία 2/12/2019 αλλά και στα Ειδικά 

Παραρτήματα απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας (Α2) με σήμανση έκδοσης 7/12/2020 και 

χειρισμού Η/Υ (Α1) με σήμανση έκδοσης 17/9/2020 α) στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας 

(www.kodip.gr), β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της 

διαδρομής Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών ΦορέωνΜίσθ. 

Έργου (ΣΜΕ). 

 

http://www.kodip.gr/
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προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους 

από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε 

αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε 

λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Αναλυτικά περιγράφεται το αντικείμενο του Έργου που θα εκτελέσει το εν λόγω προσωπικό - 1 

ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα ψυχίατρος  

 

Τίτλος του Έργου: «Δομή Αστέγων - Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων» 

Περιγραφή του Έργου: Λειτουργία Δομής Ημερήσιας φιλοξενίας Αστέγων στον Δήμο Πατρέων. 

Στόχος του έργου είναι να φιλοξενήσει και να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα 

άστεγα ή σε συνθήκες αστεγίας στα όρια του Δήμου Πατρέων. Η παροχή βασικών αγαθών και 

υπηρεσιών για την ατομική φροντίδα και την καθημερινή διαβίωση των αστέγων. Ειδικότερα οι 

στόχοι του Έργου είναι οι εξής: 

 η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων 

 η ενίσχυση  της  κοινωνικής συνοχής και   

 η άρσης της περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού των ωφελούμενων 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 

 Η προσωπική συνέντευξη με κάθε άτομο που αιτείται φιλοξενία στον χώρο προκειμένου να 

διερευνηθούν, να αναγνωριστούν και να καταγραφούν πιθανά προβλήματα ψυχολογικά - 

ψυχιατρικά, θέματα εξαρτήσεων και πιθανόν επιθετικών - επικίνδυνων συμπεριφορών. 

 Η εισήγηση προς την Επιστημονική Επιτροπή της Δομής και την Ομάδα Διοίκησης Έργου 

της δυνατότητας φιλοξενίας ή μη των αιτούντων ένταξης στη δομή. 

 Η παραπομπή σε άλλες δομές ψυχικής υγείας, απεξάρτησης ή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 Η υποστήριξη των εξαρτημένων αστέγων με στόχο την προετοιμασία τους για ένταξή τους 

σε πρόγραμμα απεξάρτησης. 

 Η παρακολούθηση των εξαρτημένων που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα υποκατάστασης 

ή άλλα προγράμματα απεξάρτησης. 

 Η παρακολούθηση ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα 

 Η παρακολούθηση και υποστήριξη με την φαρμακευτική τους αγωγή ατόμων που χρήζουν 

ψυχιατρικής θεραπείας με φάρμακα. 

 Η παρακολούθηση όλων των ωφελούμενων σε τακτά διαστήματα. 

 Η συμμετοχή στην Ομάδα Δρόμου (StreetWork) της Δομής Αστέγων, προκειμένου να 

διερευνήσει ποια περιστατικά των αστέγων του δρόμου βρίσκονται σε κίνδυνο ή μπορεί να 

θέσουν άλλους σε κίνδυνο και χρήζει άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας. 
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 Η τήρηση αρχείου ωφελούμενων σε συνεργασία με τη νοσηλεύτρια της δομής. 

 

Για το εν λόγω έργο δεν υπάρχει τακτικό προσωπικό στον «Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου 

Πατρέων» και στον Δήμο Πατρέων, καθώς η ανάγκη προκύπτει από τη νέα δομή του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου. Το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των 

υπαλλήλων του φορέα και για τους λόγους αυτούς κανείς άλλος από το τακτικό προσωπικό δεν 

μπορεί να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, δεδομένου ότι μόνον ο ψυχίατρος μπορεί να παρέχει 

αυτού του είδους τις υπηρεσίες στους άστεγους πολίτες. 

Χώρος παροχής έργου: το κτίριο της Δομής Αστέγων - Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων 

Διάρκεια - χρόνος απασχόλησης: Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι από την 

υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του Έργου 30/9/2023. Η εργασία παρέχεται καθημερινά επί 

τετραώρου σε ώρες που κρίνει η υπηρεσία αναγκαίο. 

Αμοιβή: Ως αμοιβή για το παρεχόμενο έργο καθημερινά και έως 30/9/2023 όπως περιγράφεται 

αναλυτικά ανωτέρω, έχει εγκριθεί από το συγχρηματοδοτούμενο Έργο το ποσό των 27.500 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσης κρατήσεων. 

Λύση της σύμβασης: Στην περίπτωση μη παράδοσης του Έργου, μη συμμόρφωσης με τους κανόνες 

λειτουργίας της Δομής Αστέγων - Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων καθώς και ακούσια ή 

εκούσια δημιουργία προβλημάτων στην δομή και στο Έργο, η υπηρεσία δύναται να διακόψει 

μονομερώς την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή καλύπτει μόνο το διάστημα που διανύθηκε 

και το έργο που υλοποιήθηκε στο διάστημα αυτό. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 
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