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        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  2/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως  τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της παρ. 5 του άρθρου 223  του ν. 3584/2007.      
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.  2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 

3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του ν. 
2190/94………. «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις  που προσιδιάζουν στην 
ιδιότητά τους, …  Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των οποιαδήποτε ονομασία 
σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ , των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των 
νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο» .  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας  
Υπουργείου Εσωτερικών» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου  12 παρ. 14  του ν. 4071/2012 
«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

7. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/6244/17-04-14 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. To υπ’ αριθ. 16530/2017/1/2017 έγγραφο του ΑΣΕΠ 
9. Το υπ’ αριθ. πρτ.οικ.57119/21137/2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 
10. Τις υπ΄ αριθ. 52 στις 25/05/17 & 77 στις 17/10/17 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..  
11. Το υπ΄  αριθ. ΦΕΚ 295/17-02-2009 σύσταση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 1748/15-07-13 τ. Β΄ 

τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΗ.Κ.Ε.Κ..   
12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

Ανακοινώνει 
Την αντικατάσταση αποχωρήσαντος προσωπικού με νέα πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.  που 
εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

01 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
( Κ.Δ.Α.Π. ) 

Δήμος Καλλιθέας 
 

Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

Από την 
ημερομηνία 

πρόσληψης έως 
την 31η 

Αυγούστου 
2018 με 

δυνατότητα 
ανανέωσης 
εφόσον το 
πρόγραμμα 
συνεχιστεί  

1 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 
Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 9580241 Fax : 210 9596017 
Email: depka@otenet.gr 

 

Καλλιθέα : 20/10/17 
Αρ. πρτ. : 507/17 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01 

Κύριος τίτλος σπουδών 
 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  παιδαγωγικών  τμημάτων  (Δημοτικής  και  Προσχολικής Εκπαίδευσης), 

Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος 
Φιλοσοφικής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας 
και Εθνολογίας ή Ιστορίας  -Αρχαιολογίας– Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας  της  
ημεδαπής 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. Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Τμήματος  
Βρεφονηπιοκομίας  ή  Προσχολικής  Αγωγής  ΤΕΙ  ή  το ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  
Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  
τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Επιπρόσθετα ειδικά προσόντα 
 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα παιδαγωγικά  
 Ξένη γλώσσα σε επίπεδο διδασκαλίας 

Προϋπηρεσία 
 Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς & Κ.Δ.Α.Π. του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων. 

Κοινωνικά Κριτήρια 
●          Ανεργία  
●         Πολυτεκνία 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα .Στη 

τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Τίτλος Σπουδών 

 
Βασικές και παρεμφερείς σπουδές 

Σχετική επιμόρφωση 
30% 

Προϋπηρεσία -Εμπειρία Προϋπηρεσία 25% 
Ειδικά προσόντα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Παιδαγωγικά 20% 

Κοινωνικά Κριτήρια 
Χρόνος ανεργίας 10% 

Πολυτεκνία  10% 
Ξένη γλώσσα Ξένη γλώσσα σε επίπεδο διδασκαλίας 5% 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων 

έγγραφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, 
2. Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ.164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου  για  την υλοποίηση  
Προγραμμάτων ή  Έργων  της  παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

3. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική 
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1). 

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η 
ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 

5.  Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας  
α)  Για τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα:   
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Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε Ν.Π.Δ.Δ.,  Ο.Τ.Α. 1ου  και 2ου  βαθμού , 
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 
του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα ,από την οποία να προκύπτει το 
είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.  

β) )  Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:   
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια και το είδος της 

ασφάλισης (ασφαλιστικό βιογραφικό – idika.gr). 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο.  

Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 
6. Βιογραφικό Σημείωμα. 
7. Βεβαιώσεις - Έγγραφα απόδειξης της Εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας.  
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική 

αντίληψη και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο 
αρθ.22 του Π.Δ. 611/1977 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί 
εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Επίσης ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' 
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

9.  Χρόνος Ανεργίας  
Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό των μηνών της ανεργίας του, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω.  

Χρόνος ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του 
Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και εκείνων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων Υπουργείων που 
εκτελούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον ο 
υποψήφιος ήταν άνεργος τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί ένα από τα 
παραπάνω προγράμματα (πάντοτε υπό την προϋπόθεση τήρησης του τετραμήνου ανεργίας κατά το χρόνο ένταξής 
του σε αυτό) το χρονικό διάστημα από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής του λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας. 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ. 
θεωρείται χρόνος εμπειρίας και όχι ανεργίας.  

Ο υποψήφιος βαθμολογείται κατ’ ελάχιστο από τους τρεις (3) μήνες ανεργίας, ενώ για διάστημα ανεργίας 
άνω των τριών (3) μηνών και με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες, με το μέγιστο ποσοστό μοριοδότησης 
(10%).  

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ.. 
 
10. Πτυχίο ή Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε επίπεδο διδασκαλίας (ανάλογο για την κάθε γλώσσα) 

όπως προκύπτει από τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά του ΑΣΕΠ. 
 
11. Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων 
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας για την κάλυψη 

των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού ή έκτακτου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά 
Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται: 

i) Οι πολύτεκνοι να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή 
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
{(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β'/2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και 
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

ii) Τα τέκνα πολυτέκνων να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή 
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. μέσω του Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού Συστήματος    
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Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β'/2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην 
Ελλάδα (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ). 

γ) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), 
οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, απαιτείται να προσκομίζουν αντίστοιχο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου 
έχουν, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή 
έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του 
αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου. (Απόφαση 
3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και άρθρο 67 Ν.4316/2014-Φ.Ε.Κ.270/Α'/2014).  

Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων 
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη των 

προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού ή εκτακτού προσωπικού, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή 
Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν: 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που 
χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου 
{(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β'/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή 
αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας 
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 
i) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: 

Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του. Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους. Τα από το γάμο αυτό 
τέκνα. Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
αναλυτικά. Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.  Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή 
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.  Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 

ii) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 
Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό 
αδελφών του.  Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.  
Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.  Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 
αναγνωρισθέντα από αυτόν.   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.  Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών 
του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία) 

 
ΟΡΟΙ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης του επιλεγέντος προσώπου θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.  Ειδικότερα ο προσληφθέν εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί τους όρους και τους κανονισμούς των προγραμμάτων που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσο αφορά στην κάλυψη 
των ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα του ανατεθούν, παρέχοντας το δικαίωμα στην αρμόδια 
Διεύθυνση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου επιλαχόντα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να 
καλύψει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Όποιος τελικά επιλεγεί να εργασθεί στα προγράμματα, θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), για διάστημα έως 12 μήνες.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον 

κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των 
προσόντων τους  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: Ελευθερίου Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, Τ.Κ. 
176 75  Καλλιθέα, τηλ. 210-9530161.  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. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από τις 24/10/2017 έως και τις 
02/11/2017 και ώρες από 09:00 έως 14:00. 
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Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 02/11/17 και ώρα 14:00. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Χ. 2/2017 β) το έντυπο της αίτησης, γ) 
την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση. 

  
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Η επιλογή των υποψηφίων του προσωπικού θα γίνει από την επιτροπή επιλογής που συστάθηκε με την υπ. 

αριθ. 77/17-10-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.. 
 
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει) θα 

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr)  και στον εξωτερικό πίνακα 
ανακοινώσεων της επιχείρησης.  Κατά του ανωτέρω πινάκα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις 
στο αρμόδιο τμήμα του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του και με την υποχρέωση να συνυποβάλλουν δημόσιο παράβολο αξίας που 
καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. 

 
 

Για την Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση Καλλιθέας 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 
 

 
Σάββας Παπαδόπουλος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
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