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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο µήνες, 

για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τµήµατος Τρίτης Ηλικίας  

 

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 4765/2021 σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των 

µερών Β΄ και Γ΄ του Ν. 4765/2021 «το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 

τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012, σύµφωνα µε τις οποίες εξαιρείται από την έγκριση της 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες 

µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 

4. Το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 που προβλέπει την υποχρεωτικότητα εµβολιασµού του προσωπικού που 

απασχολείται στο «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.  

5. Την αριθ. 119/30-9-2021 (Α∆Α: ΨΜΥ2ΟΛΑΟ-Ζ6Ξ) Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα: «Πρόσληψη 

προσωπικού, έως δίµηνης διάρκειας, (τρεις (3) ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί) για την αντιµετώπιση επειγουσών 

αναγκών του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι του τµήµατος Τρίτης Ηλικίας». 

6. Την αριθ. 196121/5-11-2021 Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε θέµα: «Πρόσληψη προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, για την αντιµετώπιση εποχιακών αναγκών του ΝΠ∆∆ Κοινωνικός Οργανισµός 

∆ήµου Πατρέων». 

7. Την αριθ. πρωτ 6359/26-10-2021 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται 

από την πρόσληψη του προσωπικού. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) 

µήνες, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:   

 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΕ 

OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟΙ 

ΒΟΗΘΟΙ 

3 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 

τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους 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 δύο (2) 

µήνες 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Γούναρη 76 
262 24 Πάτρα 

 

 

Πάτρα,  19/11/2021 
Αρ. Πρωτ.:  6924 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι άνωθεν εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών  

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που 

επιλέγουν. 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λπ.).   

• Σύµφωνα µε το άρθρ. 2 παρ. 2 περ, ιε του ν. 4765/2021, «το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση 

κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε 

την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή 

της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες».  

• Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογήν του παρόντος 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 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. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή για την ειδικότητα ΥΕ Οικογενειακή Βοηθοί θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία της Επιτροπής και µελών του 
∆.Σ. του Κ.Ο.∆Η.Π. (µέτρα προφύλαξης δηµόσιας υγείας για αποφυγή διάδοσης του COVID 19). 

 

∆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 σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση 

ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση. 

3. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λπ.).   

4. 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.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (ο 

υπολογισµός του οποίου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, γίνεται µε αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω) από την τελευταία ηµέρα της 

νέας σύµβασης έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, µε την ιδιότητα του 

εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί 
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να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και 

λήξη).  

 

Σηµ.: Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί 

από την εφαρµογή gov.gr 

 

Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (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. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικός 

Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων», οδός Γούναρη αρ. 76 Πάτρα, όπου εδρεύει η υπηρεσία µας και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου Πατρέων. Θα συνταχθούν και σχετικά πρακτικά ανάρτησης.  

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωση, καθώς και των προτύπων για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων 

υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνει στην ιστοσελίδα της υπηρεσία µας www.kodip.gr. Επιπλέον θα γίνει ανάρτηση της 

Ανακοίνωσης στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

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

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

ms.kodip@gmail.com, από την Παρασκευή 19/11/2021 έως και την Τρίτη 23/11/2021. 

Ενστάσεις επί των αποτελεσµάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του µικρού χρονικού 

διαστήµατος εργασίας. 

 

 

 

  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ 
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