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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Πάηξα,   29/07/2022 
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ       Αξηζκ. Πξση.: 62540 
ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
          
           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ’ αξηζ. ΟΥ 2/2022 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ  

κε  ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ  ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

« ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014 - 2020» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ησλ δηαθξίζεσλ» 
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

 
ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ:  «Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

ΤΠΟΔΡΓΟ 2: «Πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο ηνπ θόκβνπ» 

 
 

Ο ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37-42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 6/η.Α΄/15-1-2021), όπσο 

ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α)Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η.Α΄/23-12-

2014). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α΄/7-7-2016). 

5. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 4096/5-10-2020 Πξόζθιεζε (Κσδηθόο Πξόζθιεζεο 9.i1.3-a, A/A 

OΠ ΔΠΑ: 4311), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή 

Διιάδα 2014-2020» - Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 

πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν, κε 

ηίηιν «Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», όπσο 

ηζρύεη. 
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6. Σελ ππ’ αξηζκ. 5569/22-12-2020 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, κε 

ζέκα: «Έληαμε ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ” κε Κσδηθό ΟΠ 5074689 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα “Γπηηθή Διιάδα 

2014-2020’’». 

7. Σν από 8-1-2021 εγθεθξηκέλν  Σερληθό Γειηίν Πξάμεο «Γνκή πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5074689. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 4089/29-1-2021 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, κε ζέκα: 

«Απόθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηεο Πξάμεο“Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ” κε θσδηθό ΟΠ (MIS)5074689». 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 2678/8-6-2021 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, κε 

ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ” κε Κσδηθό ΟΠ 5074689 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα “Γπηηθή 

Διιάδα 2014-2020’’». 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 50804/14-9-2021 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, κε ζέκα: 

«Απόθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ” κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5074689». 

11. Σν από 20-9-2021ειεγκέλνΣερληθό Γειηίν Πξάμεο «Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 5074689. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4228/21-9-2021 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ (ΔΤΓΔΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» σο πξνο ην θπζηθό αληηθείκελό ηεο «ιόγσ 

εμεηδίθεπζεο εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνύ». 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 4285/23-9-2021 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, κε 

ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ” κε Κσδηθό ΟΠ 5074689 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα “Γπηηθή 

Διιάδα2014-2020’’». 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 692/28-9-2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, κε ζέκα 8ν: «Πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ Δ.Π.“Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”» 

15. Σν γεγνλόο όηη  ζύκθσλα κε ηελ  Αλαθνίλσζε ΟΥ1/2021  (αξ.πξση.25228/15-10-

2021) νη ηξεηο (3)   ζέζεηο  παξέκεηλαλ θελέο. 

16.  Σελ ππ’ αξηζκ. 148/29-3-2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, κε ζέκα 1ν: «Πξόζιεςε ηξηώλ (03) αηόκσλ  κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο “Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ Δ.Π.“Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”» 

17. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β΄/31-12-

2012). 

18. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3264/4-4-2022 βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλπεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο. 
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Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόκσλ, γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Τπνέξγνπ2 «Πξνζσπηθό 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θόκβνπ» ηεο Πξάμεο «Γνκή πξνώζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην πιαίζην ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή 
Διιάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη 
ησλ δηαθξίζεσλ», ζην Γήκν Παηξέσλ, πνπ εδξεύεη ζηελ Πάηξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Αραΐαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

105 
ΓΗΜΟ 

ΠΑΣΡΔΩΝ 

Πάηξα 
Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Αραΐαο 
ΠΔ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κέρξη δώδεθα 
(12) κήλεο κε αλαλέσζε 

ή παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηεο Πξάμεο 

2 

106 
ΓΗΜΟ 

ΠΑΣΡΔΩΝ 

Πάηξα 
Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Αραΐαο 

ΠΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κέρξη δώδεθα 
(12) κήλεο κε αλαλέσζε 

ή παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηεο Πξάμεο 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

105 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
α)Πηπρίν ή δίπισκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή 
Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο  ή Καιώλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη 
Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
α)Πηπρίν ή δίπισκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή 
Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο  ή Καιώλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη 
Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

106 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πηπρίν ή δίπισκα  Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ  ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ ή Μεραλνιόγνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη 
Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή 
Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ 
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
β)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 
γ) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α  κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
α) Πηπρίν ή δίπισκα  Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ  ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ ή Μεραλνιόγνπ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη 
Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή 
Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ 
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
β)Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 
γ) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

Οη ππνςήθηνη/εο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά: Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ 
ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο 
νθείινπλ λα ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά όια ηα  απαηηνύκελα από ηελ 
παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα 
«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ  
αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ I «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 
ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ. 
Καηάηαμε ππνςεθίσλ: Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, 
ηνπο θαηαηάζζεη ζε πίλαθεο θαηάηαμεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθόηεηα θαη θαηά 
θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο).  

Πξόζιεςε:  Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο:  
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό, ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 
1ΠΔ/ΣΔ θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, απνθιεηζηηθά 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε:  
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Γήκνο Παηξέσλ, Παληαλάζζεο 30, Σ.Κ. 26221, Πάηξα, απεπζύλνληάο ηελ ζηε 
Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 
ππόςε θαο Κνηζάινπ Βαζηιηθήο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2613610235 ή 291). 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 
ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδνκέλεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ Σεηάξηε 03/08/2022 θαη ιήγεη ηελ Παξαζθεπή 
12/08/2022.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθό ηόπν 
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε 
δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ Οξ. Υξόλνπ 
ΟΥ,β) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 
δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο 
δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ Οξ. Υξόλνπ 
ΟΥ. 

 
 

Σα θσιύκαηα  ηεο νθηάκελεοαπαζρόιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ  
ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4765/2021. 

 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ΟΥ 2/2022, καδί κε ην «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ην 
Δηδηθό Παξαξηήκα: (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «18-5-2022», 
θαζώο θαη ην εηδηθό έληππν Αίηεζεο – Τπεύζπλεο Γήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 
1ΠΔ/ΣΔ  ζα δηαηίζεηαη ζην site ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: www. e-patras.gr (Ηιεθηξνληθή 
Γεκνθξαηία – Πξνζιήςεηο). 

Πιεξνθνξίεο: 2613 610235,291 (Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ηκ. Γηαρ/ζεο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ).  

 
 
 
 
 
 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
 
 
 

                 ΚΩΣΑ ΠΔΛΔΣΙΓΗ 
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