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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2019
Πρόσληψης δέκα (10) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
του ∆ήµου Πατρέων που εδρεύει στον Ν. Αχαΐας
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ
224 /Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7.2.2019).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α΄/2018).
6. Την υπ’ αριθµ. 59/20-2-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πατρέων, µε
θέµα 19ο: «Προγραµµατισµός προσλήψεων, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου για το έτος 2019».
7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 49194/13-3-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Πατρέων µε αντίτιµο», προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ' αριθµ. πρωτ. οικ. 31540/22.04.2019 (Α∆Α: Ψ32Κ465ΧΘ7-Κ4Χ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία εγκρίθηκε, στο ∆ήµο Πατρέων, η απασχόληση δέκα (10)
ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έναντι λοιπών
αντικαταβολών.
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. 31915/25-4-2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης
απασχόλησης δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για
την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών στο ∆ήµο
Πατρέων.
10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πατρέων (ΦΕΚ 3492/Β΄/31-12-2012 όπως
τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 46/Β/15-1-2014, 1108/Β΄/11-6-15 και 3050/Β/5-9-2017) και την
υπ΄αριθ. πρωτ 34885/04-06-2019 βεβαίωση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης του ∆ήµου Πατρέων
περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11. Την υπ’ αριθµ. 1406/21-2-2019 Βεβαίωση του ∆ήµου Πατρέων, περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού, της παρούσας ανακοίνωσης.
1.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας
δηµοτικών κοιµητηρίων µε κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του ∆ήµου
Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας και συγκεκριµένα του εξής, ανά
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υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης
(µήνες)

Αριθµός
ατόµων

101

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

ΠΑΤΡΑ
Ν. Αχαΐας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
(ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)

8

10

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(Π.∆. 611/77), µε την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆ήµος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου
(τηλ. επικοινωνίας: 2613610291, 235).
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.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την Τετάρτη 31/7/2019 και λήγει την Παρασκευή 9/8/2019.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, µαζί µε το παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδοσης «12-2-2019» καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησηςΥπεύθυνης ∆ήλωσης θα διατίθεται από την υπηρεσία µας στην διεύθυνση Παντανάσσης 30, β
όροφος, και από το site του ∆ήµου Πατρέων (www.e-patras.gr).
Πληροφορίες: ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού, τηλ.
επικοινωνίας: 2613610235, 291,223,224.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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