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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών   

 

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 74 παρ. 2 του ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020) που αφορά την πρόσληψη προσωπικού στους 

δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων 

λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το 

άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (Α 143) περί πρόσληψης προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες για διάστημα 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης 

ανάγκης.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α 28).  

4. Την αριθ. 151/26-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΞΥΟΛΑΟ-ΖΣ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 

«Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας έως οκτώ 8 

μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του τμήματος Τρίτης Ηλικίας καθώς και του τμήματος 

Ευπαθών Ομάδων του ΚΟΔΗΠ, λόγω των μέτρων για την πρόσληψη της διάδοσης του Κορωνοϊού». 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2851/23-10-2012) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικός 

Οργανισμός Δήμου Πατρέων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Tην πρόσληψη στα τμήματα του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» προσωπικού με Σύμβαση 

Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 

5/7/2021, διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 

και επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-

19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα 

Διάρκεια 

Σύμβασης 
Αριθμός 

Ατόμων 
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Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός  

Δήμου Πατρέων» 

(Για τις ανάγκες του τμήματος 

Προστασίας Τρίτης Ηλικίας)  

ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Aπό την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

5/7/2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Γούναρη 76 

262 24 Πάτρα 

 

 

Πάτρα,  2/12/2020 

Αρ. Πρωτ.:  6922 
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Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός  

Δήμου Πατρέων» 

(Για τις ανάγκες του τμήματος  

Στήριξης Ευπαθών Ομάδων)   

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

Aπό την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

5/7/2021 

2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 

θέσης 
Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) 

101 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 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,  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτούν - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας και  

 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.  
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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. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

 6μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω 

προσόντα) 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

 6μηνη τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης. 

 

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και οι λοιπές επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και 

κατά το χρόνο πρόσληψης. 

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή 

ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση στον Κύριο Πίνακα και εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι από τον 

Κύριο Πίνακα γίνεται κλήρωση από τον Πίνακα Α' Επικουρίας. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Την αστυνομική τους ταυτότητα (δύο όψεις) ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 

στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Τον τίτλο σπουδών τους και εν γένει τους τίτλους 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. Άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις 

επιμέρους ειδικότητες. 

 

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 στην ιστοσελίδα 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: www.kodip.gr  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά στο e-mail: ms.kodip@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα 

κατά το διάστημα: από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ έως και την Δευτέρα  7/12/2020 – ώρα 14:00 

μμ. Αιτήσεις πριν από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ και μετά την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 14:00 

μ.μ. θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα 

αναφοράς αποστολής των αιτήσεων, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

 

 
 

  

υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ 

  

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 

http://www.kodip.gr/
mailto:ms.kodip@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΚ24ΟΛΑΟ-Χ6Υ
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