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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο (2) 

μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και ειδικότερα δύο (2) ΠΕ Ειδικών 

Παιδαγωγών, ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή , δύο (2) ΔΕ Οδηγών και τρείς (3) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών για 

τη σχολική χρονιά 2018-2019 στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς ,τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και 

γραφεία Κ.Ο.ΔΗ.Π. 
 

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. 

 Την υπ' αριθ. 329/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ84ΟΛΑΟ-ΣΡΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης 

διάρκειας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και ειδικότερα δύο (2) ΠΕ Ειδικών 

Παιδαγωγών, ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή , δύο (2) ΔΕ Οδηγών και τρείς (3) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών 

για τη σχολική χρονιά 2018-2019 στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς ,τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

και γραφεία Κ.Ο.ΔΗ.Π» 

 Την υπ’ αριθ. 274509/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΦΝΟΡ1Φ-Θ9Ε) Εγκριτική Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 Την αριθ. πρωτ. 285/17-1-2019 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 έως δύο (2) 

μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΚΟΔΗΠ και ειδικότερα δύο (2) ΠΕ Ειδικών 

Παιδαγωγών, ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή , δύο (2) ΔΕ Οδηγών και τρείς (3) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών για 

τη σχολική χρονιά 2018-2019 στους Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς ,τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και 

γραφεία Κ.Ο.ΔΗ.Π :   

 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: 
α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ) Παιδαγωγού 
Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού 
Προσχολικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής με μεταπτυχιακό τίτλο με 
κατεύθυνση την ειδική αγωγή ή τίτλο εξειδίκευσης σε 
πρόγραμμα στην ειδική αγωγή ετήσιο τουλάχιστον 
διάρκειας 400 ωρών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

έως δύο (2) 

μήνες 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 

α) 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, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - 
Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας 
γ) 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. 

έως δύο (2) 

μήνες 
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ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α)Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων 
Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή 
πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας 
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 
Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του 
Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα 
Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και 
Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών 
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτήριου 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, 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει) 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α)Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

έως δύο (2) 

μήνες 
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Β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Δ΄ ή D΄ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύ 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) 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 παίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β)Ισχύουσα επαγγελματική άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου Δ' ή D κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως 
ισχύει) 
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 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 μετά την απόκτηση της 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου Δ' ή D 
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ ή D 
κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την 
απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 
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αυτοκινήτου)Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού 
το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 
κατοικία του ενδιαφερομένου. Είτε η καταχώρηση επί 
του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος 
και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για 
την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 
ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 
αναφέρονται: 
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος 
τη βεβαίωση 
- Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει 
καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 
- Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει 
χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 
και η ισχύς του (έναρξη -λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι 
η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την 
ανακοίνωση άδεια οδήγησης. Για τις άδειες οδήγησης 
αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 
αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης 
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή 
τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 
υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση 
αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των 
αρχείων της, αρκεί : 
- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 
και 
- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 
του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει 
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ηλικία που 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 Δημοτικών και 

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

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή θα γίνει βάσει της εμπειρίας των υποψηφίων σε αντίστοιχη θέση (εφόσον υπάρχει) και σε 

περίπτωση ισοψηφίας θα γίνει 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. 

 
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. 

ανακοίνωση. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει 
εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το 
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας 
άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, ο πως ισχύει (παρ. 6, 
άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016ΦΕΚ72/20.4.2016/τ. Α ́). Στην 
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να 
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής με επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής. 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
3 

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. 

έως δύο (2) 

μήνες 
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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).  

 

Σημ.: Τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων διατίθενται από την υπηρεσία μας 

 

 

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 στα γραφεία (ισόγειο) 

του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δ. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα -  τηλ: 2610-390.968, 2610-

390.971) από τη Δευτέρα 21/1/2019 έως και την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρες 8.00 πμ – 2.00 μμ, είτε 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας απευθύνοντάς την υπόψιν κα. 

Ψαρρού. 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. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

 

   
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 
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