
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-                                  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                          
Αρ.Απόφ 4 /2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 1/2013  

της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου Χρόνου στα 
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ), της Κοινωφελούς 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου 
 

Σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 11-1-2012 και ώρα 13:30µ.µ στην έδρα της 

Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού- Περιβάλλοντος- Κοινωνικής 

Πρόνοιας Ηρακλείου, που βρίσκεται στην οδό  Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος, συνήλθε 

σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Ηρακλείου,  ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Νικόλαου 

Ματζαπετάκη, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το 

Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη και απόντα τα παρακάτω τρία: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ματζαπετάκης Νικόλαος  1. Σκουλατάκης Γεώργιος  

2. Ξυλούρη Μαρία  2. Σπυριδάκης ∆ηµήτριος 

3.Καραντινός Γεώργιος  3. Γιάνναρη Ευσεβία 

4. Λαζαρίδης Αλέξανδρος   

5. Βρούχου-Πουλή ∆ωροθέα   

6. Αχλαδιανάκης Εµµανουήλ   

7. Βαρβεράκης Κων/νος   

8. Κουγιουµτζάκη Πελαγία   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κ. Φωτιάδη ∆ηµήτριο 

 Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 4ο  θέµα της ηµερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚ6Ξ-30Β



Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ενεργώντας ως 

δικαιούχος της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής 

ζωής»,συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραµµατική περίοδο 2007-

2013», προέβη στην έκδοση : 

• Της µε αριθµ. Πρωτ. 1035/19-6-2012  πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», των Κέντρων 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.∆.Α.Π ) σε επιχειρήσεις που 

νοµίµως έχουν την δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών. 

• Της µε αριθµ. Πρωτ.1034/19-6-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»,των γυναικών που πληρούν τις 

εργασιακές και κοινωνικοοικονοµικές προϋποθέσεις που έθεσε η Ελληνική 

Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ,ορίζοντας τη διαδικασία 

διάθεσης των θέσεων που θα πραγµατοποιηθεί από τον ∆ικαιούχο προς τις 

ωφελούµενες µητέρες. 

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής 

Προνοιας Ηρακλείου ως δικαιούχος της παραπάνω πράξης  αφού απέστειλε την 

Αίτηση Συµµετοχής- ∆ήλωσης- Προσφοράς της, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για τις 

ακόλουθες δοµές: 

1. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, µε έδρα τον 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΚ 71500 

2. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ΤΡΕΙΣ ΒΑΓΙΕΣ», µε έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ , 

ΖΕΥΞΗ∆ΟΣ ,ΤΚ 71304 

3. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ- ΝΕΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ», µε 

έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,ΟΡΦΕΩΣ 3, ΤΚ 71409 

4. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», µε έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

,ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΤΚ 71304 

5. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ( Β ΒΑΡ∆ΙΑ )», µε 

έδρα το ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΚ 71500 

6. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ΣΙΒΑΣ», µε έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΤΚ 

70001 

7. ∆οµή µε την επωνυµία «Κ∆ΑΠ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ», µε έδρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

,ΜΑΥΣΩΛΟΥ 75, ΤΚ 71601 

Στη συνέχεια και σύµφωνα µε την αριθµ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 

4036/27-7-2001 ( ΦΕΚ 1128/τα. Β2001 ) όπως συµπεριλήφθηκε και ισχύει και την 

Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 ( ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001 ) κάθε 

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΚ6Ξ-30Β



κέντρο πρέπει να στελεχώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό , για την δηµιουργική 

απασχόληση ,ανάλογα µε τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και οι οποίες 

αναλύονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των Κέντρων ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.∆.Α.Π ). 

Επειδή το εν λόγω προσωπικό αποτελεί καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό 

προσωπικό εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 

2β. του νόµου 3812/2009 που τροποποιεί και συµπληρώνει το άρθρο 14 του νόµου 

2190/1994.Για αυτό λοιπόν τον λόγο δεν χρειάζεται έγκριση από τον ΑΣΕΠ και η 

προκήρυξη των θέσεων γίνεται απευθείας από την επιχείρηση κατόπιν έγκρισης ων 

θέσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών  

Για την λειτουργία των επιλεγµένων ∆οµών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α και 

λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των παιδιών (331 στο σύνολο), προτείνετε η 

προκήρυξη για την πρόσληψη 5 εκπαιδευτών και συγκεκριµένα µε τις εξής 

ειδικότητες : 

• Ενός  (1) εκπαιδευτή ∆ασκάλου ΠΕ 

• Ενός (1) εκπαιδευτή Γυµναστών ΠΕ  

• Ενός (1) εκπαιδευτή-εµψυχωτή Εικαστικών ( Ζωγραφικής , 

Γλυπτικής ) 

• Ενός (1) εκπαιδευτή-εµψυχωτή Θεατρικού παιχνιδιού 

• Ενός (1) εκπαιδευτή-εµψυχωτή Μοντέρνου Χορού 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τον Γεν. ∆ιευθυντή της Επιχείρησης και 

αφού έλαβε υπόψη του: 

• Τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α ) « Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» , όπως ισχύει κάθε φορά και τις κατ εξουσιοδότηση 

του εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις και σχετικές εγκυκλίους. 

• Την µε αριθµ. Πρωτ. 1035/19-6-2012 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», των Κέντρων 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.∆.Α.Π ) σε επιχειρήσεις που 

νοµίµως έχουν την δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών. 

• Την µε αριθµ. Πρωτ.1034/19-6-2012 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»,των γυναικών 

που πληρούν τις εργασιακές και κοινωνικοοικονοµικές προϋποθέσεις 

που έθεσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
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,ορίζοντας τη διαδικασία διάθεσης των θέσεων που θα 

πραγµατοποιηθεί από τον ∆ικαιούχο προς τις ωφελούµενες µητέρες. 

• Την Αίτηση Συµµετοχής- ∆ήλωσης- Προσφοράς της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου και η οποία ενέχει και θέση 

υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων της πρόσκλησης 

• Το άρθρο 1 παρ. 2β. του νόµου 3812/2009 Αναµόρφωση 

συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις. 

• Την µε αριθµ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001 ( ΦΕΚ 

1128/τα. Β2001 ) όπως συµπεριλήφθηκε και ισχύει και την 

Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 ( ΦΕΚ 1397/τ Β/22-

10-2001 ) µε την οποία κάθε κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης 

πρέπει να στελεχώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό. 

• Τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας των «Κέντρων ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.∆.Α.Π ) της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου. 

• Το υπ. αριθµ. έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 45009/29-11-2012   

• Την εισήγηση ότι για την λειτουργία της δοµής απαιτείται η 

πρόσληψη 5 εκπαιδευτών των ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την προκήρυξη για  πρόσληψη συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων µε σύµβαση 

εργασίας ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την 

λειτουργία των νέων  Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Ηράκλειο για τις εξής 

κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες ως ακολούθως: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ 
  

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 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. 
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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 61/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 

περί προγραµµατισµού προσλήψεων. 

6. Την υπ' αριθµ 45009/29-11-2012 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

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

8. Τη µε αριθµό 1.8010/ οικ.3.1413/ 09-6-2011 (ΦΕΚ 1230/Β/14-6-2011) 

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄αριθµ. 0.8363/3.1434/29-04-2010  

(ΦΕΚ 556/Β/τ.Β΄/29-4-2010) σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα επιλέξιµων 

δοµών ανά νοµό για το δήµο Ηρακλείου περιόδου 2012 – 2013 κατόπιν των 

υπ΄ αριθ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης 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 

2007-2013. 

9. Την υπ΄αριθµό 4/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί έγκρισης 

της προκήρυξης πρόσληψης 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» 
των Κέντρων ∆ηµιουργικής απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου που εδρεύει στην 
Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος 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 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 Κ∆ΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως  
31-7-2013 µε 
δυνατότητα 

παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος 

1 

102 Κ∆ΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως  
31-7-2013 µε 
δυνατότητα 

παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος 

1 

103 Κ∆ΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆Ε ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως  

1 
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Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

31-7-2013 µε 
δυνατότητα 

παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος 

104 Κ∆ΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως  
31-7-2013 µε 
δυνατότητα 

παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος 

1 

 
 
 
 

105 

 
 
 
 

Κ∆ΑΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύµβασης έως  
31-7-2013 µε 
δυνατότητα 

παράτασης σε 
περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράµµατος 

 
 
 

 
 
 
 
1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ ∆ασκάλων της ηµεδαπής, 
συµπεριλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων  του Ανοιχτού Ελληνικού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής. Απαραίτητη 
προϋπόθεση διδακτικής εµπειρίας τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
Καλή γνώση αγγλικών 
Γνώση H/Y σε word, excel, internet 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής,  
ψηφιδωτού ΠΕ  
Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εµπειρίας τουλάχιστον 2 ετών 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)  
Απόφοιτοι αναγνωρισµένων σχολών τεχνών µε διδακτική εµπειρία σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας σε αντίστοιχα εργαστήρια τουλάχιστον ενός  έτους  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Χορού από αναγνωρισµένο Ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εµπειρίας σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Εκπαιδευτήρια ή Σχολές Χορού του 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού Τοµέα ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Αποδεδειγµένη: συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διδασκαλία σεµιναρίων, 
συµµετοχή σε συνέδρια ή φεστιβάλ  µοντέρνων χορών. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ΠΕ., Απόφοιτοι αναγνωρισµένων σχολών θεάτρου 
µε διδακτική εµπειρία, Απόφοιτοι ΠΕ Παιδαγωγικών σχολών µε  εξειδίκευση στο 
θεατρικό παιχνίδι. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εµπειρίας  τουλάχιστον 2 
ετών σε παιδιά σχολικής ηλικίας, σε αντίστοιχα εργαστήρια 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ΤΕΦΑΑ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εµπειρίας 
τουλάχιστον 2 ετών σε παιδιά σχολικής ηλικίας  
Καλή γνώση Αγγλικών 
Γνώση H/Y σε word, excel, internet 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65  ετών. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά 

ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:  

Για τις θέσεις µε κωδικό: 101,102,103,104 & 105 

(1) Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Ηρακλείου όπου υλοποιείται το πρόγραµµα  (Α' 

βαθµός εντοπιότητας). 

(2) Έπονται οι δηµότες των υπόλοιπων ∆ήµων του Νοµού Ηρακλείου (Β' βαθµός 

εντοπιότητας) 

(3) Έπονται οι  µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της χώρας (Γ΄βαθµός εντοπιότητας). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται µεταξύ τους 

µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

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

2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ( για ΠΕ και ΤΕ µονάδες βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 
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3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 µονάδες για 4 µήνες και 30 µονάδες ανά µήνα ανεργίας 

άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες 

για το τρίτο) 

5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε 

 τέκνο)  

6.  ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   

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

7. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

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

οικογένειας συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού του.) 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 

λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως 

επικυρωµένα, όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Εµπειρία 

2. Βασικός τίτλος σπουδών 

3. Χρόνος ανεργίας 

4. Ανήλικα τέκνα 

5. Πολυτεκνία 

6. Γονέας ή τέκνο µονογονεικής οικογένειας 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

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

αυτοπροσώπως, 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:, 

Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο, Κρήτης απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Πολιτισµού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου υπόψιν κ. 

Φωτιάδη ∆ηµήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2813409265). 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. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
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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 ανωτέρω διεύθυνση (Ανδρόγεω 2,3Ος όροφος) β) στα κατά τόπους Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, 

Ανδρόγεω 2 3ος όροφος από 10:00µµ έως 14:00µµ 

 

B. Οι προσλήψεις του προσωπικού θα βαρύνουν τον κωδικό εξόδων KA-60-603-6031 µε 

τίτλο Τακτικές Αποδοχές Συµβασιούχων Ορισµένου Χρόνου του Προϋπολογισµού έτους 2013  

της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ηρακλείου  

Γ. Ορίζει τριµελή Επιτροπή για την τήρηση της όλης διαδικασίας των προσλήψεων και 

κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας, ως εξής: 

1. Ξυλούρη Μαρία Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης και µέλος του ∆.Σ  

2. Γιάνναρη Ευσεβία , µέλος του ∆.Σ µε αναπληρώτρια την κα Βρούχου-Πουλή ∆ωροθέα 

3. Κουγιουµτζάκη-Αλιφιεράκη Πελαγία , µέλος του ∆.Σ , µε αναπληρωτή τον 

κ.Βαρβεράκη Κωνσταντίνο 

∆.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιχείρησης , Νικόλαο Ματζαπετάκη, να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει η προκήρυξη των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες όπως 

κάθε φορά διαµορφώνονται και σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.3812/2009 . 

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  4/2012 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.     Ο Γραµµατέας του ∆.Σ 
 
 
 
Ματζαπετάκης Νικόλαος     Φωτιάδης ∆ηµήτρης 
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