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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λόγω  

αναστολής καθηκόντων, με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 

 

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και συγκεκριμένα του άρθρου 36 «Προσωπικό για απρόβλεπτες και 

επείγουσες ανάγκες».  

2. Το άρθρο 207 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130) το οποίο προβλέπει: «Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. α της 

παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς του 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 (…)». 

3. Το άρθρο 206 του ν. 4820/2021. 

4. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/26-8-2021 εγκύκλιο υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 206 και 207 του ν. 4820/2021.  

5. Την αριθ. 149/9-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΧ8ΟΛΑΟ-Δ31) απόφαση διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα 

επέκτασης τριμήνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α΄ 6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130). 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2851/23-10-2012) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου 

Πατρέων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».  

7. Την αριθ. πρωτ. 6835/16-11-2021 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του «Κοινωνικού 

Οργανισμού Δήμου Πατρέων» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 

πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Tην πρόσληψη στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και συγκεκριμένα 

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

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β): 

 

 

 

 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Γούναρη 76 

262 24 Πάτρα 

 

 
Πάτρα,  16/11/2021 

Αρ. Πρωτ.:  6840 
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Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί η εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι 

που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα. Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του 

κύριου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι 

διαθέτουν τον ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας, θα πρέπει ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά 

προσόντα, οπότε και προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής: 

α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 

μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ 

των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία 

κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών. 

β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη 

μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’. 

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, 

επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση α’. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

 101 

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός  

Δήμου Πατρέων» 

(Για τις ανάγκες του Προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι»)  

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

Aπό την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 3 

μήνες με 

δυνατότητα 

παράτασης έως 3 

μήνες ακόμα 

1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 

θέσης 
Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 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,  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτούν - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας και  

 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.  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο 

ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς 

πλήρωση θέσης. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, άδειας άσκησης 

επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία της Βεβαίωσης πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

του επαγγέλματος [βλ. αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ]. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με ημερομηνία έκδοσης 10/6/2021 (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., 

υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Την αστυνομική τους ταυτότητα (δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Τον τίτλο σπουδών τους και εν γένει τους λοιπούς τίτλους που αποδεικνύουν τα προσόντα που 

απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, 

βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση. 

3. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος)  

4. Άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις 

επιμέρους ειδικότητες. 

5. Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την εμπειρία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 

Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνο ΣΟΧ του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 10/6/2021 

(εφόσον διαθέτει ο υποψήφιος) 

6. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται με την παρούσα Ανακοίνωση 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 30.5.2021 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 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,  αβ) 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.  

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 

τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα 

Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (με 

ημερομηνία έκδοσης 10/6/2021) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ)» με ημερομηνία έκδοσης 10/6/2021 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της παρούσας Ανακοίνωσης, του εντύπου της αίτησης ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και του 

Παραρτήματος Ανακοινώσεων ΣΟΧ του ΑΣΕΠ με ημερομηνία έκδοσης 10/6/2021 θα γίνει στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», οδός Γούναρη αρ. 76 Πάτρα, όπου 

εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων και 

στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: www.kodip.gr. Επιπλέον, θα 

αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».    

 

Η αίτηση συμμετοχής ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

  

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η 

συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη 

συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την 

ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 

απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να 

προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται 

η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα 

ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΕΝΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση  ms.kodip@gmail.com από την Τετάρτη 17/11/2021 έως και την Παρασκευή 19/11/2021. Το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά των 

αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους υποψηφίους να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο ημερών 

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση 

κατατίθεται στην υπηρεσία μας ή υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

ms.kodip@gmail.com. 

 

 

 

  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ 

  

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 

http://www.kodip.gr/
mailto:ms.kodip@gmail.com
mailto:ms.kodip@gmail.com

