
 

Σελίδα 1 από 8 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Τίτου 1                                                    Ηράκλειο 3/10/2013 
 Τηλ: 2813409160                                                                 Αριθ. Πρωτ 171773                                                                                         
                                           
                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2013 
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο 

πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα 
προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

5. Την με αριθ. πρωτ.  1968/27-10-2011 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών 
Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07 «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας». 

6. Την υπ ΄αριθμ. 2755/10-9-2013  απόφαση της Γ.Γ. Ισότητας των  Φύλ ων  περί 1ης 
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1968/27-10-2011 πρόσκλησης (κωδ. 07.08.09.69.02. 
03.08/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ).  
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7. Την υπ’ αριθ. 86/16-01-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των Φύλλων, 
Ένταξης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον 
άξονα προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

8. Την υπ΄αριθμ. 519/19-3-2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006, του ΕΣΠΑ κ αι λ οιπών 
Συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών Προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλλων (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ) με θέμα : «Προέγκριση Απόφασης Υλοποίησης με 
Ίδια μέσα του Υποέργου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με κωδ. Φορέα ΟΠΣ 
401172221 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» στο πλαίσιο 
της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 
και Κωδ. ΟΠΣ «372764» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007-2013», για τον Άξονα Προτεραιότητας 07». 

9. Την υπ΄αριθμ. 302/8-6-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δήμου Ηρακλείου 
Κρήτης με θέμα : «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»  με Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη 
Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και κωδ. ΟΠΣ «372764» 
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

10. Την υπ΄αριθμ. 571/17-7-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου με θέμα την 
έγκριση προσωπικού για το έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον 
άξονα προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2007-2013». 

11. Το  με αριθμ. πρωτ. 9361/30-7-2012 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
με θέμα: «Αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου» προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

12. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/33/4371/20-03-2013 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. 

13. Το υπ΄αριθμ. 12550/29-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

14. Την υπ' αριθμ. 226/9-4-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων έτους 2013 για το έργο 
«Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον Άξονα προτεραιότητας 07». 

15. Tον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/22-09-2011). 
16.  Την υπ΄αριθμ. 165099/23-9-2013  βεβαίωση του Δήμου Ηρακλείου ότι οι αιτούμενες 

θέσεις της ΣΟΧ2/2013 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι ανανεώσεις συμβάσεων του 
ιδίου ή άλλου προγράμματος. 
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17. Την υπ΄αριθμ. 137596/6-8-2013  βεβαίωση του τμήματος προϋπολογισμού του Δήμου 
Ηρακλείου. 

 
Ανακοινώνει 

 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικά, εννέα (9)  ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου 
ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα 
Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και Κωδ. ΟΠΣ «372764» του 
Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για τον Άξονα 
Προτεραιότητας 07 του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, 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): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY 

OIKONOMIKOY 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

(Διαχειριστής/τρια) 

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 
προγράμματος 

 

1 

101 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (με 

εξειδίκευση σε θέματα 
βίας ή με επιμόρφωση 

σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και 
συμβουλευτικής 

γυναικών / γυναικών 
θυμάτων βίας)   

εν ελλείψει  
ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
 

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 
προγράμματος 

 

1 

102 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με 
εξειδίκευση σε θέματα 
βίας ή με επιμόρφωση 

σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης  και 
συμβουλευτικής 

γυναικών/γυναικών 
θυμάτων βίας)  

εν ελλείψει  

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
  

προγράμματος 
 

103 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με 

ειδίκευση στην 
παιδοψυχολογία) 

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 
προγράμματος 

 

1 

104 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 
προγράμματος 

 

4 

105 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης, με 
δυνατότητα 

παράτασης ή 
ανανέωσης 
έως τη λήξη 

του 
προγράμματος 

 

1 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή 
Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 



 

Σελίδα 5 από 8 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογιών  
ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής 
Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή 
Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή 
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισμού ή  Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής 
Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών 
Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

101 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας 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, 
 2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
(ΤΕ), 
3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέματα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ή/ και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
5) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά 
φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού, 
3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά 
φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ 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,  
2)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, 
3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέματα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ή/ και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας  
4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
5) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά 
φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ 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. 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.  
3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ 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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, 
3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε θέματα παιδοψυχολογίας. 
4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,  
5)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας 
ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 

 

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

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.3 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:  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΤΚ 
71202, απευθύνοντάς την στην Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
υπόψιν κας ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: (2813409160). 

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 (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). 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 χώρο ανακοινώσεων του 
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δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, 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· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων 
μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί 
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το 
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο 
fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, 
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό 
καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν 
ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  
 

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες 
…………ΠΑΤΡΙΣ……………….στο φύλλο της  
……………ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ…………….στο φύλλο της 

 
 
 

            Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

                                                                                     ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗ- ΞΗΜΕΡΗ 
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