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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γούναρη 76
262 24 Πάτρα

Πάτρα, 23/2/2022
Αρ. Πρωτ.: 1269

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες,
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Τμήματος Ευπαθών Ομάδων και του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας
Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 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. 6/07-02-2022 (ΑΔΑ:6ΟΤΠΟΛΑΟ-81Υ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη
προσωπικού, έως δίμηνης διάρκειας, (τρεις (3) ΔΕ Οδηγοί και δύο (2) Νυχτοφύλακες) για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών του τμήματος Τρίτης Ηλικίας και του τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων ».
6. Την αριθ. 23487/17-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΤΟΡ1Φ-Ψ2Γ) Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού
Ι.Δ.Ο.Χ. που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών του ΝΠΔΔ
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων».
7. Την αριθ. πρωτ 968/9-02-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης που προκαλείται από την πρόσληψη του προσωπικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2)
μήνες, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του τμήματος Τρίτης Ηλικίας και του τμήματος Κοινωνικής
Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον
κατηγορίας Β

έως δύο (2)
μήνες

ΔΕ
ΟΔΗΓΟΙ
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον
κατηγορίας Β
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα
ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης.
ΔΕ
ΝΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ








2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν
καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα
ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης.

έως δύο (2)
μήνες

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 Δημοτικών 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 με ειδικότητα ΔΕ Οδηγός, 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

2

ΑΔΑ: 6ΘΘ2ΟΛΑΟ-Ο18

άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), όπως ισχύει, με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπουκατόχου 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), όπως ισχύει, 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, όπως
ισχύει, 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 Επικρατεία, όπως ισχύει, 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 ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Νυχτοφυλάκων θα γίνει με κλήρωση, παρουσία της Επιτροπής και
μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (μέτρα προφύλαξης δημόσιας υγείας για αποφυγή διάδοσης του COVID 19).
Η κλήρωση θα γίνει από τους Κύριους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι από
τους Κύριους Πίνακες θα γίνει κλήρωση από τους Πίνακες Α΄ Επικουρίας.
Υποψήφιοι ασχέτως ειδικότητας που απασχολήθηκαν τα προηγούμενα έτη στα δύο τμήματα του ΚΟΔΗΠ
(Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Ομάδων) και είχαν προκαλέσει προβλήματα ή δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα
ανάλογες αναφορές στην Υπηρεσία θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

1.
2.

3.
4.
5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. και εν γένει των τίτλων και των βεβαιώσεων που αποδεικνύουν τα
προσόντα που απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση.
Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λπ.).
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.
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
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 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
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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.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός
Οργανισμός Δήμου Πατρέων», οδός Γούναρη αρ. 76 Πάτρα, όπου εδρεύει η υπηρεσία μας και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου 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 «Διαύγεια».
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ms.kodip@gmail.com, από την Πέμπτη 24/2/2022 έως και την Δευτέρα 28/2/2022.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού
διαστήματος εργασίας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
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