
Πάτρα 8/12/2020

Αριθ. πρωτ. 7084

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Έλλειψη Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2. Έλλειψη Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) 
του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

2 6994/4-12-2020
Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - 
Νοσηλεύτριας

3 7005/7-12-2020
Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - 
Νοσηλεύτριας
1. Έλλειψη υπογεγγραμμένης αίτησης συμμετοχής
2. Έλλειψη Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
3. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - 
Νοσηλεύτριας
4. Έλλειψη Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) 
του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                       

ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                     
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101)

1 6957/3-12-2020

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 6922/2-12-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

4 7015/7-12-2020



Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Έλλειψη υπογεγγραμμένης αίτησης συμμετοχής
2. Έλλειψη οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
3. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης
1. Έλλειψη οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης
1. Έλλειψη οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

4 7000/7-12-2020 Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης
1. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
2. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

6 7007/7-12-2020 Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
7 7011/7-12-2020 Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

1. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
2. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης
1. Έλλειψη οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης
1. Έλλειψη Άδεια άσκησης επαγγέλματος
2. Έλλειψη αποδεικτικού εγγράφου για τουλάχιστον  6μηνη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ

3. ΤΡΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΜΕΛΟΣ

2 6998/4-12-2020

3 6999/4-12-2020

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102)

1 6996/4-12-2020

9 7050/7-12-2020

10 7064/7-12-2020

5 7006/7-12-2020

8 7013/7-12-2020
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