
 
 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (1.1.3, 2.1.2, 

5.1.2, 5.1.4) 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ECOROUTS» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο  01/04/2021 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     Αριθ. Πρωτ.:  28481  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

για τη σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο της πράξης «ECORouTs» («Κοινές Δράσεις για τη δημιοργία Πράσινων – 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές») που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα  – Κύπρος 2014-2020» 

με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της 

Ελλάδας και της Κύπρου   

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, 

2. Του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α’ 280), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά 

[παρ. 4 άρθρου 30 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ-265/τ. Α’/23.12.2014), παρ. 5 άρθρου 14 ν. 

4403/2016 (ΦΕΚ-125/τ. Α’/07.07.2016), άρθρο 21 ν. 4452/2017, 

«Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα» (ΦΕΚ 17/τ. Α’/15.02.2017) 

και ισχύει 

3. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ-87/τ. Α’/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

4. Του ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

5. Του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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6. Της υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»” (ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/19-4-2016), 

7. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

8. Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

9. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

10. Της Σύμβασης Χρηματοδότησης με αριθμ. πρωτ. 86673/10.10.2018, της πράξης με 

Ακρωνύμιο ECOROUTS, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, 

11. Της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της παραπάνω πράξης, με αριθμ. πρωτ. 

85056/05.10.2018, 

12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον και τα επόμενα 

έτη με Κ.Α. 70.6474.008 και τίτλο Υλοποίηση Προγράμματος «Κοινές Δράσεις για τη 

Δημιουργία "Πράσινων" - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές 

και Ακρωνύμιο ECORouTs”, 

13. Τις αποφάσεις: 

a. υπ’ αριθμ. 388/21.05.2018 (ΑΔΑ:6ΓΩΚΩ0Ο-56Ξ) Δ.Σ. Ηρακλείου για την αποδοχή 

Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές - ECORouTs”, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», 

b. υπ’ αριθμ. πρωτ. 116109/01.11.2018 (ΑΔΑ:7ΖΟΙ465ΧΙ8-0ΩΜ), Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-102/6) με κωδικό 

2018ΕΠ10260014, 

c. υπ’ αριθμ. 663/2020 (ΑΔΑ:9ΩΣΝΩ0Ο-ΛΡΤ) απόφαση ΟΕ Δήμου Ηρακλείου περί 

τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 95/11.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΚΔ0Ω0Ο-ΒΑΟ) για την εξειδίκευση 

δαπανών για τον Κ.Α. 70.6474.008 για το οικονομικό έτος 2020, 

d. υπ’ αριθμ. 1097/09-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου 

για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με αντικείμενο την 

εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την Διαχείριση, αξιολόγηση του έργου, την εκπόνηση 

σχεδίου βιωσιμότητας και τον συντονισμό / υποστήριξη της διοργάνωσης όλων των 

δράσεων δημοσιότητας για τη πράξη «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές” με ακρωνύμιο 

“ECORouTs”», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020», 

14. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αρ. Α-533/2021 

(αρ. πρωτ. 16791/24.02.2021, ΑΔΑ: 9ΤΨΨΩ0Ο-ΖΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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15. την υπ’ αριθμ. 255/10.08.2020 (ΑΔΑ:6ΓΩΚΩ0Ο-56Ξ) απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου για 

την αποδοχή της παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης ECOROUTS, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», 

16. Το με αρ. πρωτ. 56582/08.07.2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης 

Έργου της Κοινής Γραμματείας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» περί έγκρισης 

της τροποποίησης των παραδοτέων της πράξης «ECOROUTS» και των επιμέρους 

προϋπολογισμών αυτών, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 39621/27.05.2020 αιτήματος του ΚΔ 

και του Δ2 (Δήμος Πάφου) δυνάμει του (1), 

17. Την με αριθ. πρωτ. 65265/30-7-2020 αίτηση της Τικμανίδη Μαρίας του Αλεξάνδρου ΠΕ 

Οικονομικού με την οποία παραιτήθηκε 

18. Την με αριθ. πρωτ. 77789/02-09-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Ηρακλείου με την οποία 

λύεται η σχέση εργασίας της Τικμανίδη Μαρίας του Αλεξάνδρου 

19. Το με αριθ. πρωτ. 21212/09-03-2021 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης 

του Έργου της Κοινής Γραμματείας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» περί 

έγκρισης της 2ης παράτασης της πράξης ECOROUTS» μέχρι τις 31/10/2021 

20. Την υπ΄αριθ. 277/16-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΚΘΩ0Ο-ΧΩΟ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί της έγκρισης-αποδοχής της 2ης παράτασης της πράξης με τίτλο : «Κοινές 

Δράσεις για τη δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικάς Φιλικών Διαδρομών μέσα σε 

Τουριστικές Περιοχές» με Ακρωνύμιο ECORouTs,στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V- A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» μέχρι την 31η-

10-2021 

21. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Ηρακλείου, όπως αυτές προκύπτουν από το ρόλο του σαν 

επικεφαλής εταίρος στην συγκεκριμένη πράξη.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

    Την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, για να υποστηρίξει τον Δήμο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου της 

Περιφέρειας Κρήτης, στην υλοποίηση της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές – ECORοuTs» και των 

παραδοτέων του για το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της Πράξης. Σε περίπτωση παράτασης 

της πράξης παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων, χωρίς να 

υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις. 

Η πράξη ECORouTs είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-

A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Κύριο Δικαιούχο (ΚΔ) τον Δήμο Ηρακλείου που εδρεύει 

στο Ηράκλειο Κρήτης, και δικαιούχους τους Δήμους Πάφου, Χανίων και Αραδίππου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 

Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

1 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής / Τμήμα 

Ηράκλειο 

Κρήτης 

ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ή ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

7 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως τη 

λήξη της Πράξης, 

με δυνατότητα 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 

Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

 

Για την υλοποίηση της πράξης 

«Κοινές Δράσεις για τη 

Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών 

Διαδρομών μέσα σε 

Τουριστικές Περιοχές - 

ECORouTs” 

παράτασης αν 

αυτή παραταθεί. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

18 ΩΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

α)  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 Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης  ή Δημόσιας 

Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 

οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 

Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 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 Στατιστικής ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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. 

 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον συντονισμό, ή/και διαχείριση, 

ή/και υποστήριξη έργων, που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 

ή/και Αναπτυξιακών Οργανισμών 

 

δ) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο C2  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  

 

α)  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  Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή  Δημόσιας 

Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 

οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 

Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 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 Στατιστικής ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

γ) Ελάχιστη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στον 

συντονισμό, ή/και διοίκηση, ή/και διαχείριση, ή/και υποστήριξη έργων, που 

έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων/έργων. 

 

δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο Β2. 

 

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

1. Πρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα και μοριοδότηση 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αρχές για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης. Για την αξιολόγηση τους οι υποψήφιοι/ες θα συμπληρώσουν την σχετική αίτηση 

και παράλληλα θα υποβάλουν και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων, ΜΟΝΟ εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά (On/Off) 

προσόντα, καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιπρόσθετων 

προσόντων:  

α. Επιπρόσθετοι (πέρα των ζητούμενων), τίτλοι σπουδών 

β. Επιπρόσθετη (πέραν της ελάχιστης ζητούμενης) επαγγελματική εμπειρία σε πράξεις και 

προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου. 

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ 

1.  
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο και τα 

παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης (έως 1) 
30 

2.  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στους τομείς της Επιχειρησιακής Έρευνας 

ή/και Διοίκησης Έργων (έως 1) (δεν βαθμολογείται αν κατατεθεί 
αποδεκτό Δ.Δ.) 

20 

3.  

Επιπρόσθετη πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων επαγγελματική εμπειρία 

σε θέματα συναφή με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της παρούσας 

πρόσκλησης 

 

Ο υποψήφιος λαμβάνει 1 μόριο για κάθε μήνα επιπλέον εμπειρίας με ανώτατο 

όριο τους 60 μήνες 
Έως 60 

4.  
Εξειδικευμένη εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 

πλαίσιο εδαφικής συνεργασίας ή /και Αναπτυξιακών Οργανισμών  
30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max.) 120 

 

Κάθε υποψήφιος, δικαιούται να καταταγεί ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε πίνακες 

κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το 
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άθροισμα μοριοδότησης των Επιπρόσθετων Προσόντων Αξιολόγησης (μέγιστος αριθμός 

μορίων : 120), ΜΟΝΟ εφόσον κατέχει τα υποχρεωτικά (On/Off) προσόντα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την υποβολή της αίτησής τους και την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ),των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 

προσκομίσουν : 

1.Φόρμα αίτησης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένη (Έντυπο ΣΜΕ ΣΜΕ ECOROUTS)  

2.Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας 

3.Βιογραφικό σημείωμα   

4.Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνική ιθαγένεια) 

5.Βασικό τίτλο σπουδών 

6.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα 

7.Τίτλοι-Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

8.Πτυχία/πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ 

9.Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές 

ταυτότητες που προβλέπονται από την Ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται) 

10.Έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφάλισης, συμβάσεις, συμφωνητικά) για την 

απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας 

11.Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη και 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα κριτήρια επιλογής (π.χ. Συστατικές Επιστολές, 

Υποτροφίες, Βραβεία κ.λ.π.) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» και να την υποβάλουν μα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 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 με τα ακόλουθα στοιχεία:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 Τ.Κ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο 

πλαίσιο της πράξης «ECORouTs». Θέση: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

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 τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 



 

Σελίδα 9 από 9 

καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 

(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  

Η αναλυτική Πρόσκληση δημοσιεύεται στη διεύθυνση www.heraklion.gr – O Δήμος 

– Προσλήψεις – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης ECORοuΤς  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε (εργάσιμες ημέρες & ώρες) με το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ηρακλείου, τηλ. επικοινωνίας: 2813 409424, 2813 

409162. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα                              ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 

ΠΑΤΡΙΣ 
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