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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-                           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601                                                                                  

Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ:2813409863 

Fax: 2813409809 

Emai: dikeh@heraklion.gr                                                        Ηράκλειο    3-1-2017 

                                                  Αριθμ. Πρωτ. 2 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΣΟΧ 1 /2017) 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 

των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66 Α). 

(δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

7. Την υπ' αριθμ. 14914/2-8-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 

ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

8. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της 

παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

9. Την υπ΄ αριθμ. 81/2016 ορθή επαν  απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

10. Την υπ΄αριθμό 214/2016 απόφαση του Δ.Σ περί καθορισμού των θέσεων μετά την έγκριση της ΠΥΣ 

33/2006 

11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό  Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

12. Το ΦΕΚ σύστασης της επιχείρησης (ΦΕΚ 1237/14-06-2011)  

13. Την υπ΄ 3/2017 αριθμό  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης 

πρόσληψης 

 
Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου που 

εδρεύει στην Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
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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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 
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Δημοτική 

Κοινωφελής 

Επιχείρηση 

Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος-

Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

8 ΜΉΝΕΣ 

Μερική 

απασχόληση 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Ο/Η υποψήφιος/α για την πλήρωση της προκηρυσόµενης θέσης πρέπει να έχει α) πτυχίο 

Νοµικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ). β) Πιστοποιητικό  Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος 

της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο  γ) Να είναι Έλληνας 

πολίτης. δ) Να είναι Δικηγόρος, µέλος  Δικηγορικού Συλλόγου ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ 

αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη 

απόφαση. στ) Να µην υπάρχει κώλυµά τους από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική 

συμπαράσταση 

 

 

Σημείωση: α) Για την θέση Δικηγόρου μερικής απασχόλησης το προσωπικό θα απασχοληθεί με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 

για  τέσσερις (4) ώρες από 9:00 πμ. έως 13:00 μ.μ. 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας  101  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 
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μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 

περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης 

επαγγελματικής άδειας.  

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  τους και της εμπειρίας τους 

οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 

Συγκεκριμένα: 

 πτυχίο Νοµικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα 

πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα 

(ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ). 

 Άδεια άσκησης Επαγγέλματος 

 Πιστοποιητικό  Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής 

εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο  

 Βεβαίωση οι άνδρες υποψήφιοι ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

ν έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην έχουν 

καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση 

 Ποινικό μητρώο  

 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την ειδικότητα ( από ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ ή 

ΟΑΕΕ) 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ 

 Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ 
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 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

ΠΡΟΣΟΧΗ : : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης 

«23-1-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 

εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά  στα γραφεία της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου ( Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, 

Τ.Κ.71601, τηλ. 2813409827) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας  (10) ημερών που αρχίζει 

την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού και της 

ανάρτησης της στα γραφεία της εταιρείας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγενέστερη της τελευταίας δημοσίευσης στις 

εφημερίδες.                                         

 
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Ηρακλείου 

 

 

                                                                                                          Γεώργιος    Τσαγκαράκης 

 

 
 


