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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,                           
διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ. 
 

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη:  
 
• 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. 

• Τις 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. 

• Το υπ’ αριθ. ΑΠ3/16-4-2019  διαβιβαστικό του Συμβουλίου της Επικρατείας με συνημμένη την 
υπ’αριθμ 14/2019 γνωμοδότηση της επιτροπής για κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 43 εργαζομένων με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες λειτουργίας των 
Θερινών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 

• Την υπ' αριθ. 108/14-5-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού 
δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ και Ορισμό 
Επιτροπής επιλογής προσωπικού».  

• Την υπ’ αριθ. 111024/23-05-2019 (ΑΔΑ: 9Λ7ΦΟΡ1Φ-Γ3Μ) 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 (02) μήνες, 
για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων». 

• Το υπ’αριθμ 3967/31-05-2019 έγγραφο της Διευθύντριας του ΚΟΔΗΠ.  
• Την αριθ. πρωτ. 3963/31-05-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Οικονομικού – Διοικητικού 

Τμήματος του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» περί ύπαρξης πιστώσεων για την 
κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την πρόσληψη του προσωπικού. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,                                    
διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ ως εξής:   

 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 3 

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. 

έως δύο (2) 
μήνες 

ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 29 

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

έως δύο (2) 
μήνες 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 

ΑΔΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

1 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
• Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού 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. 

• Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική 
Αρχή 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(εφ’ όσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
• Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 

• Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική 
Αρχή 
 

έως δύο (2) 
μήνες 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 

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.Δ. 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 
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ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης 
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 
Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης 
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') 
Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' 
Γυμνασίου.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο 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 ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 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 και  
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
 

έως δύο (2) 
μήνες 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
• Οι άνωθεν εργαζόμενοι θα’ ναι ηλικίας 18-65 ετών εκτός των κατηγοριών:  

- ΠΕ Γυμναστών 18 έως 55 ετών,  
- ΠΕ Γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη 18 έως 45 ετών,  
- ΔΕ Συνοδών 18 έως 45 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.λ.π.).   
 
 

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 δημόσια κλήρωση. 
Η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση  στον Κύριο Πίνακα και εφ' όσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι  από τον 
Κύριο Πίνακα γίνεται κλήρωση από τον Πίνακα Α' Επικουρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι θα γίνεται από τον πίνακα Β’ Επικουρίας για τις ειδικότητες που έχουν Προσόντα Β’ Επικουρίας, 
και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι θα γίνεται από τον πίνακα Γ’ Επικουρίας για τις ειδικότητες 
που έχουν Προσόντα Γ’ Επικουρίας. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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 Διεύθυνση. 

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 Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).   

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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται η συναίνεση στην επεξεργασία και 
αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο 
υποψήφιος και αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ. 

 
Σημ.: Τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων διατίθενται από την υπηρεσία μας 
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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 και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Πατρέων. Θα συνταχθούν και σχετικά πρακτικά ανάρτησης στο φορέα 
συντασσόμενου 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 στο γραφείο του 
πρωτοκόλλου (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα -                
τηλ: 2610-390.985 , 2610-390.972) από την Δευτέρα 3/6/2019 έως και την Παρασκευή 7/6/2019 και ώρες 
8.00 πμ – 2.00 μμ. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές. 
 
 
   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 6Π6ΤΟΛΑΟ-ΟΔΠ
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