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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                            

ΓΗΜΟΤ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ               

          Αζήλα,10/11/2022  

          Αξηζκ. Πξση.:5204  

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΟΥ  2/2022 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ηεο ΚΔΓΝΦΝΥ Αλαθνηλώλεη: 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο δξάζεο «Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα 
ηε πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο 
απαζρόιεζεο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 2022-2023», ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 
Υαιθεδόλνο, πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Ν.Φηιαδέιθεηαο – Ν.Υαιθεδόλαο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεληξηθνύ Σνκέα 
Αζελώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ 
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37-42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην 

ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
6/η.Α΄/15-1-2021), όπσο ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
3. Σελ ππ’ αξηζκ. 77094/01-8-2022 Κ.Τ.Α. «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ - 

Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο “ Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηε πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο” ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 2022-2023, ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο από ην Δπξσπατθό 
Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (ΔΠΑ) γηα ηελ 
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2021-2027 θαη από εζληθνύο πόξνπο» (ΦΔΚ 4094/Β΄/01-08-2022). 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10945/02-08-2022 (ΑΓΑ:Φ5Θ6465ΕΧ5-ΛΧΦ) (2
Ζ
 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 24/08/2022) 

Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
(Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο “ Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ 
έληαμε ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηε πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε 
αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο” ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 2022-2023, πξνο ηηο/ηνπο 
σθεινύκελεο/νπο ηεο ελ ιόγσ Γξάζεο. 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 179/10-10-2022  ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (ΑΓΑ:ΦΒΗΓ46ΜΔΓΔ-ΜΦΓ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. Φηιαδειθείαο- Ν. Υαιθεδόλαο, πεξί έγθξηζεο αξρηθήο 
πξόζιεςεο Βξεθνλεπηνθόκνπ ΣΔ ζηνλ Βξεθηθό ηαζκό ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο.   

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο- 

Νέαο Υαιθεδόλαο 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 
«ΒΡΔΦΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ΚΔΓΝΦΝΥ ηνπ Γήκνπ ΝΔΑ 
ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ- ΝΔΑ 

ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ» ) 

Γήκνο 
Ν.Φηιαδέιθεηαο – 

Ν.Υαιθεδόλαο 
Π.Δ. Κεληξηθνύ 
Σνκέα Αζελώλ 

**ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ 

* Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 31/08/2023, 
κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο  ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηεο δξάζεο 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

100 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΗ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα 
ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ 
ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 



ειίδα 2 από 2 

Οη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό, ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ

 θαη λα ηελ ππνβάινπλ 
καδί κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, είηε ειεθηξνληθά: (kednf@dimosfx.gr), είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα 
αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ, Αγ. Αλαξγύξσλ 11, Σ.Κ. 143 43, ΝΔΑ 
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ ΑΣΣΙΚΗ  απεπζύλνληάο ηελ ππ’ όςηλ θπξίαο Αιηκπέξηε Δηξήλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 210- 2526255, 
210-2514446), 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδνκέλσλ 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή 
ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα απηήο, ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Υαιθεδόλαο, θαζώο θαη ζην δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν 
(https://dimosfx.gr/el),  εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ 

πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα 
αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. . Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από 15/11/2022 έσο θαη  28/11/2022 
Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη 

έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε 
βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, 
πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, μονογονεχκή ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, 
διδακηορικό δίπλφμα, ασηοηελής μεηαπηστιακός ηίηλος, ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος μεηαπηστιακού επιπέδοσ 
(integrated master), δεύηερος ηίηλος ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 
κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο 
πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (πολύηεκνος γονέας και ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 
νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη  ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελώ, 
αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 
Πξόζιεςε  
Δίλαη δπλαηή ε πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ, κε ηελ επηθύιαμε όηη ε πξόζιεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά 
ηελ εγγξαθή ηεο δξάζεο ζην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60Α  ηνπ λ. 4914/2022 (παξ. 2 άξζξνπ 85 λ. 4982/2022). 

 Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ 

πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, 
εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 

θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο 
απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε 
ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό 
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων 
εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) 
νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό, ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1

ΠΔ/ΣΔ
 ,ζε 

ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ 
πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ 
ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα 
 Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Κ.Δ.Γ.ΝΦ.ΝΥ. 
 
 
 
       ΓΟΤΒΑΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

mailto:kednf@dimosfx.gr

