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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-                           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                    

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601                                                                             

Τηλ:281409863 

Fax: 2813409809 

Emai: dikeh@heraklion.gr                                                        Ηράκλειο  Κρήτης   20-10-2017  

                                                  Αριθμ. Πρωτ. 1654 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(ΣΟΧ 3 /2017) 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

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

4. 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). 

5. Την υπ' αριθμ 278/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης περί προγραμματισμού 

προσλήψεων. 

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

7. Την υπ΄ αριθμ. 5122/23-5-2017 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

8. Τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων δομών για την πράξη: «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης» στο 

πλαίσιο της δράσης: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018 

9. Την υπ΄αριθμό 280/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης 

πρόσληψης 

 
 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, 

συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών 

(ΚΔΑΠ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου που εδρεύει στην Διονυσίου 13Α, Νέα 

Αλικαρνασσό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 

αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 
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Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 ΚΔΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 Εκπαιδευτής 

Εικαστικών ΠΕ ή ΤΕ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως  

31-8-2018 με 

δυνατότητα 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

102 ΚΔΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Εκπαιδευτής Φυσικής 

Αγωγής με ειδικότητα 

στους εθνικούς-

παραδοσιακούς χορούς 

ΠΕ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως  

31-8-2018 με 

δυνατότητα 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

103 ΚΔΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Εκπαιδευτής Μουσικής 

ΠΕ ή ΤΕ  

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως  

31-8-2018 με 

δυνατότητα 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων  101,102,103  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

101 

 

 

 

Πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ,εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής ΠΕ ή TE  

Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών τεχνών, εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής.  

Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας 

 

102 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας . Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών  σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

 

103 

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον  έξι (6) μηνών σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

ΤΕ16 Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή ισότιμων 

σχολών της αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών   σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

 

 

Σημείωση: Για τις ανωτέρω θέσεις το προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή για  

τέσσερις (4) ώρες από 17:00 μμ. έως 21:00 μ.μ.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 30 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 0 100 130 160 190 220 250 280 310 340 

 

        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 

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 (15 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 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 … 855 870 885 900 

 

        

         

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 αναφέρει το Παράρτημα της ανακοίνωσης 
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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 

101,102,103,  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοίνωσης 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 

«Παράρτημα ανακοίνωσης  Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου » (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI., 

«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα 

στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), 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. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων »  θα γίνει στο κατάστημα 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου  και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή 

κοινοτικού καταστήματος του Δήμου  Ηρακλείου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό 

πρακτικό ανάρτησης στο φορέα  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως από τις 9:00πμ –14:00μμ στα γραφεία της επιχείρησης Διονυσίου 13Α, Νέα 

Αλικαρνασσός, 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:, Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσό, Τ.Κ 71601, Ηράκλειο, 

Κρήτης απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου υπόψιν κα. Καρδάση Ελένη  (τηλ. επικοινωνίας: 2813409827). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 

προσωπικού  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου 

από την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 

της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού 

καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην  διεύθυνση 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσό β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) γ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklion.gr  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν 

http://www.heraklion.gr/
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πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 

διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Ηρακλείου 

 

 

                                                                                                          Γεώργιος    Τσαγκαράκης 

 

 

 

 

 

 

 


