
Αριθμός  108                                     12η Συνεδρίαση 

              Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού 

      Δήμου Πατρέων 

       Της 14 Μαΐου 2019 

 

Στην Πάτρα σήμερα στις 14 Μαΐου του 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο 

Κτίριο του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76 – 3ος όροφος) με την υπ΄ αριθμ. 3527/10-05-19, 

γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  προσήλθαν στην συνεδρίαση, για την 

εξέταση των επτά (7) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης,  τα 

παρακάτω Μέλη του Σώματος:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1) κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 2) κα. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (Αναπληρωματικό 

Μέλος), 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4) κα. Αγγελακοπούλου Αθανασία, 5) κα. 

Αξιώτη Βικτωρία, 6) κα. Παπανικολάου Αγγελική, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) 

κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 9) κ. Πολίτης Άγγελος (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2) κ. Τζανάκος Νικόλαος, 3) κ. Μασσαράς Θεοχάρης, 4) κ. 

Σκιαδαρέσης Σπύρος, 5) κα. Ροπαλίδη Αρετή και 6) κ. Χριστόπουλος Ανδρέας. 

Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη 

Οικονομικού – Διοικητικού/Γραμματέας Δ.Σ. και η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη 

Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών. 

Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.                                                                           

….……………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το 

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  ΘΕΜΑ: ΄΄ Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης 

διάρκειας για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ και Ορισμό 

Επιτροπής επιλογής προσωπικού ΄΄ 

Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία,  

λαμβάνοντας υπ’οψιν:  

• Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.  

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 & 2 ιέ του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο»  

• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει από τις 

τροποποιήσεις του.  

• Την υπ΄αριθμ. 145/22-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

λειτουργίας του 5ου θερινού ΚΔΑΠ  

• Την υπ΄ αριθμ. 102/25-4-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟΔΗΠ, που αφορά την λειτουργία του 5ου θερινού ΚΔΑΠ 

• Την υπ΄ αριθμ. 3/22-1-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟΔΗΠ, που αφορά την λειτουργία του 6ου θερινού ΚΔΑΠ 

• Την υπ’ αριθ. 80/2-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟΔΗΠ, που αφορά τον Σχεδιασμό Λειτουργίας  των Θερινών ΚΔΑΠ 

• Την υπ ΄αριθ. 92/10-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΚΟΔΗΠ, που αφορούσε την κατ’ εξαίρεση προώθηση διαδικασιών 
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προσλήψεων μέσω σχετικού αιτήματος προς το ΣτΕ (υπόψιν Επιτροπής του 

Ν. 2190/94 άρθρου 28 παρ. 4). 

• Την υπ’ αριθ. 14/2019 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 

2190/1994(Α΄28) συγκροτηθεί σα με την υπ’ αριθμ. 141/15-04-2019 πράξη 

της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας) (αριθμ. πρωτ. 3133/13-5-

2019) που γνωμοδοτεί θετικά για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη από τον 

Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων,  43 εργαζομένων με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες της 

λειτουργίας των Θερινών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 

• Την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού  για την ομαλή 

λειτουργία του 5ου και 6ου  Θερινού ΚΔΑΠ καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν 

επαρκεί για να καλύψει επαρκώς την στελέχωση των δύο δομών. 

• Την υπ’αριθμ. 146/10-05-2019 εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΔΗΠ. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει,  

• Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 

έως δύο μήνες  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Θερινών 

ΚΔΑΠ, με τις κάτωθι ειδικότητες:  

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 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 μήνες 

 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  έως δύο μήνες 
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ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΩΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

 

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  

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. 

Ηλικία 18-65 ετών 

έως δύο μήνες 
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ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 

Πτυχίο ή δίπλωμα 

Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία ή Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία 

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή 

Παιδαγωγού Προσχολικής 

Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής 

με κατευθύνσεις α) Νηπιαγωγού 

είτε β) Παιδαγωγού 

Προσχολικής Εκπαίδευσης 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 μήνες 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 

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 ΟΑΕ∆ 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 

έως δύο μήνες 
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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.∆. 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.∆. 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 
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αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
έξι (6) µηνών. 

 

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.  

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. 

Σε περίπτωση που κάποιες ειδικότητες καλυφθούν από προσωπικό Οκτάμηνης 

Κοινωφελούς Εργασίας δε θα προκηρυχτούν.  

• Τον ορισμό Επιτροπής επιλογής προσωπικού, βάσει του Νόμου 3584 

άρθρο 21 παρ.2    ως κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελακοπούλου  Αθανασία Πρόεδρος 

Μενάγια Αικατερίνη Μέλος 

Τζανάτου Κυριακούλα Μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Αξιώτη Βικτωρία   Προέδρος 

Λαμπροπούλου Όλγα   Μέλος 

Μπούκλη Ελένη    Μέλος 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ξυπολιάς Δημήτρης 

 

         Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ        ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 

                                                                                                       Γιαννιτσοπούλου Ιουλία  

                                                                                                       Πελεκούδας Δημήτριος  

               Τουλγαρίδης Θεόδωρος                                                   Αγγελακοπούλου Αθανασία 

                                                                                                       Αξιώτη Βικτωρία  

                                                                                                       Παπανικολάου Αγγελική 

                                                                                                       Σακαρέλλος Παναγιώτης 
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                                                                                                       Ταβουλάρης Αντώνιος                                                                                                                         

                                                                                                       Πολίτης Άγγελος   
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