
1 
 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου  

Ορισµένου  Χρόνου χρονικής διάρκειας µέχρι δύο (2) µήνες για την αντιµετώπιση  
αναγκών 5ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ. 

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

 
• 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. 

• Tις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 2190/94, σύµφωνα µε τις οποίες δεν 
υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 το προσωπικό 
που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Παράταση, 
ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι 
αυτοδικαίως άκυρη. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση 
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο» (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), σύµφωνα µε τις 
οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι 
συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες. 

• 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. 

• Την υπ' αριθ. 134/27-4-2017 (Α∆Α: ΨΛΜΣΟΛΑΟ-Ω4Π) απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» µε θέµα: 
«Πρόσληψη προσωπικού δίµηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση των αναγκών του 
5ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ» 

• Την υπ’ αριθ. 98663/15-5-2017 (Α∆Α: 6IXZOΡ1Φ-99Σ) Εγκριτική Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
- Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας έως δύο (2) µήνες, για την κάλυψη των αναγκών των Θερινών Κ∆ΑΠ ως εξής:   

 

 

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

 

 

Πάτρα,  19/5/2017 
Αρ. Πρωτ.:  2294 
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ΘΕΣΕΙΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ή 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5 Πτυχίο ή δίπλωµα Φυσικής 
Αγωγής ΑΕΙ ή το οµώνυµο 
πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων σπουδών 
επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

Ηλικία: 22-45 ετών 

 
 
 

 Έως δύο µήνες 

∆Ε ΣΥΝΟ∆ΟΙ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

12 Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος ∆ευτεροβάθµιας ή 
Μεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας 

Ηλικία: 20-40 ετών  

 
 
 

 Έως δύο µήνες 

 
 
 
∆Ε 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

 
 
1 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

Β) Άδεια ναυαγοσώστη 
εκδιδόµενη από Λιµενική 
Αρχή, σε ισχύ. 

Ηλικία 18-45 ετών 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι 
θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψήφιους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

Α) Απολυτήριος τίτλος 
τουλάχιστον υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (απολυτήριο 

 
 
 

Έως δύο µήνες  
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας όπως ορίζεται για τις επιµέρους ειδικότητες 
• 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.).   
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή θα γίνει βάσει της εµπειρίας των υποψηφίων στις αντίστοιχες ειδικότητες 
συναφούς αντικειµένου (εφόσον υπάρχει), σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, και σε περίπτωση 
ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση. 

 

∆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 και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν 

τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση. 

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιµέρους ειδικότητες. 

4. 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.).   

τριτάξιου γυµνασίου ή για 
υποψήφιους 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. 

Β) Άδεια ναυαγοσώστη 
εκδιδόµενη από Λιµενική 
Αρχή, σε ισχύ. 

Ηλικία 18-45 ετών 

ΑΔΑ: ΩΣΤΤΟΛΑΟ-4ΔΖ



4 
 

5. 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.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως 
προηγούµενο δωδεκάµηνο (ο υπολογισµός του οποίου γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) από την τελευταία ηµέρα της νέας 
σύµβασης έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 
παρ. 1 του Ν. 3812/2009, µε την ιδιότητα του εποχιακού 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).  

7. ∆ικαιολογητικά απόδειξης Εµπειρίας σε αντίστοιχη θέση (εφόσον υπάρχει). 
 
Σηµ.: Τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων διατίθενται από την υπηρεσία µας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης 
έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος, σε αντίστοιχη θέση. 
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και των αδειών 
άσκησης επαγγέλµατος, µε τα οποία οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων στο κατάστηµα 
του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», οδός Γούναρη αρ. 76 
Πάτρα, όπου εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
συντασσοµένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει). 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα 
γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα -  
τηλ: 2610-390.968) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες από τις 24/5/2017 έως και τις 
30/5/2017 είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας 
απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Αγγελικής Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390.968. 
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. 
 

 
 
  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ 
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