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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΜΕ 2/2017) 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ 

 

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. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008. 

5. 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). 

6. Την υπ' αριθμ 233/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης περί προγραμματισμού προσλήψεως με σύμβαση έργου. 

7. την υπ΄αριθμό 234/2017 απόφαση Δ.Σ περί έγκριση της προκήρυξης 

8. Το υπ' αριθμ 1551/9-2-2017 περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών 

9. την υπ΄αριθμό πρωτ.3946/8-8-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης που 

αφορά την τροποποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου (Αγίας Τριάδα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003745  στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

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

Ανακοινώνει  

την πρόσληψη με Σύμβαση Έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την 

υλοποίηση  της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου 

Ηρακλείου (Αγ.Τριάδας) » στον άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του ΕΠ 

Κρήτη που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο. Η 

παραπάνω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις  του 
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Ν.2190/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.3812/2009. 

Απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : 

     Ειδικότητα: 

Γιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής  ΠΕ: άτομα ένα (1) 

Κύρια Προσόντα: 

 Άδεια άσκησης Επαγγέλματος 

 Τίτλος Ειδικότητας 

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 

 Εμπειρία μετά την ειδικότητα  

 Βιογραφικό Σημείωμα 

               

 Βαθμολόγηση κριτηρίων 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων  καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Εμπειρία (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών( για ΠΕ βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 40) 

Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες 

για το τρίτο) 

Πολύτεκνος ή Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας, Τρίτεκνος ή τέκνο Τρίτεκνης 

Οικογένειας  (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

Γονέας μονογονεικής οικογένεις   

(Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο 

του.) 

Τέκνο μονογονεικής οικογένειας 

(Τέκνο μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο της 

οικογένειας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.) 

             

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

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: 

1) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. 
Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού 
στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 
και Ν 148/11914)  
3) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης  βαθμολογίας πτυχίου (αριθμητικά) 
4) Βεβαίωση προϋπηρεσίας μετά την  ειδικότητα της θέσης για την οποία 
υποβάλλουν αίτηση τύπου ΑΣΕΠ (αποδεικνυόμενη από βεβαιώσεις ασφαλιστικού 
φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ κτλ)   
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
6) Τίτλο ειδικότητας  



7)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης 
των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων)  

 σε περίπτωση πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24-12-2014).  

 Ως προς τα λοιπά θέματα τριτεκνίας, πολυτεκνίας και μονογονεικών 
οικογενειών παραπέμπουμε στις διατάξεις που αναφέρουν οι προκηρύξεις 
που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ (30-3-2017)  

 8) Βιογραφικό σημείωμα 
 9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται  

 τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση) 
 η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής  
 κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην 

κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα 
δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος 

 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-
2007) (καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση) 

 ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν 
επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί 
εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  

 ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά  

στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, 

Νέα Αλικαρνασσό Ηράκλειο-Κρήτης, 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 Δ.Σ 

Γεώργιος Τσαγκαράκης      


