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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

 

Ο Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου έχει συσταθεί και 

λειτουργεί ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 5, 

2. του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» 

3. του άρθρου 1 παρ. 2 ν. 3812/2009 

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

και στοιχεία»,  

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

6. την εγκύκλιο 200/16.6.2020 (ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ), 

7. 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, 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

8. την Πράξη σύστασης υπ’ αρ. 6.848/22.12.2021 της Συμ/φου Ηρακλείου Νίκης Γούναρη της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162084127000. 

 
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 
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Τηλ.: 2813409225 
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9. την από 23.12.2021 βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών περί 

της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (αρ. 

Γ.Ε.ΜΗ.: 162084127000). 

10. την υπ’ αριθμ. 1/24.12.2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», περί συγκρότησης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.» σε σώμα και εκπροσώπησης και καθορισμού των υπογραφών που δεσμεύουν τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό.  

11. το υπ’ αρ. 1/02.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

για την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της εταιρείας  

12. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. 

3/2022, ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4ΒΓ-ΘΞΩ), 

13. την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων στους ΚΑΕ 60.00.00 και ΚΑΕ 60.03.00 οικονομικού 

έτους 2022, 

14. τις υπ’ αριθ. 1/2022 (αρ. πρωτ. 7/18.02.2022, ΑΔΑ: Ψ0ΩΥ46Ν4ΒΓ-Ρ30) και 2/2022 (αρ. 

πρωτ. 8/18.02.2022, ΑΔΑ: 9ΙΑΧ46Ν4ΒΓ-ΤΦΚ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την 

έγκριση, δέσμευση και διάθεση της σχετικής δαπάνης, 

15. την υπ’ αριθ. 13/12-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) σε ΟΕ απόφαση Δ.Σ. για την 

Έγκριση Σύναψης Σύμβασης για τη θέση του/της προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για τη θέση του/της προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Ο Διευθυντής/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. επιλέγεται και ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. 

(Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για τη θέση του/της Διευθυντής/ντρια Τεχνικών 

Υπηρεσιών έχουν όσοι υποψήφιοι-φυσικά πρόσωπα πληρούν τα ακόλουθα γενικά και ειδικά 

προσόντα επιλογής: 

• έχουν ηλικία 28-65 ετών, 

• είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό 

τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996, ή ομογενείς, 



3 

• δεν έχουν 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,  

• δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  

• δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή, 

• δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, 

ΕΙΔΙΚΑ 

• είναι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης,  

• κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Επαγγελματική Ταυτότητα εν ισχύ, και πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τους  

• έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.  

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

1. Υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου [με βάση της διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 έως 

6 του ν. 4257/2014 (Α’ 93)], που κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα εφόσον μπορούν να 

μετακινηθούν για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) 

ακόμα έτη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των 

ΚΕΠ. 

2. Υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα και 

έχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τεχνική υπηρεσία φορέα που 

ασχολείται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

1 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε. 

Ηράκλειο 

Κρήτης 

ΠΕ / ΤΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

και τις 31/12/2023 

(λήξη της θητείας 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου) και 

μπορεί να 

ανανεώνεται. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

στην ΕΔΡΑ της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1 
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(Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη θέση του 

Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) έχουν 

ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες οι οποίοι/-ες πληρούν τις προϋποθέσεις του (Α) και έχουν τα 

ακόλουθα απαιτούμενα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ON/OFF 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα: όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των 

Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή τα ομώνυμα πτυχία ή διπλώματα 

Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή όλων των ειδικοτήτων της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και 

Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ, αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα 

διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Επαγγελματική Ταυτότητα εν ισχύ, και πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τους  

γ) Ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο 

(Γ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αρχές της διαφάνειας, αντικειμενικότητας, ίσης μεταχείρισης 

και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων, ΜΟΝΟ εφόσον 

κατέχουν τις προϋποθέσεις υποβολής (Α) και τα υποχρεωτικά (On/Off) προσόντα (Β), καθορίζεται 

με βάση τα ακόλουθα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιπρόσθετων προσόντων:  

α. Επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών μη ομοιόβαθμοι του βασικού τίτλου σπουδών. 

β. Επιπρόσθετη πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη ή/και 

επίβλεψη ή/και εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. 

γ. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (έως 1 γλώσσα) 

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε συναφές πεδίο με τη ζητούμενη 

ειδικότητα ή/και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της παρούσας 

πρόσκλησης (έως 1) 

100 

2.  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές με το αντικείμενο 

ή/και τα παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης (Βαθμολογείται 

μόνο ένας. Δεν βαθμολογείται αν κατατεθεί αποδεκτό Δ.Δ.) 

40 
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3.  

Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού 

Επιπέδου  (integrated master) (Βαθμολογείται μόνο ένας. Δεν 

βαθμολογείται αν κατατεθεί αποδεκτό Δ.Δ. ή άλλος 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.) 

20 

4.  

Επιπρόσθετη πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων 

επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο και 

τα παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης Έως 540 

Ο υποψήφιος λαμβάνει 3 μόρια για κάθε μήνα επιπλέον εμπειρίας με 

ανώτατο όριο τους 180 μήνες 

5.  Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Γ2/C2, έως 1 γλώσσα) 20 

6.  Συνέντευξη 250 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max.) 910 

Η κατοχή επιπλέον προσόντων από αυτά που ζητούνται στην παρούσα πρόσκληση δεν 

μοριοδοτείται. Κάθε υποψήφιος, δικαιούται να καταταγεί σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα μοριοδότησης των Επιπρόσθετων 

Προσόντων Αξιολόγησης (μέγιστος αριθμός μορίων : 910), ΜΟΝΟ εφόσον κατέχει τα 

υποχρεωτικά (On/Off) προσόντα.  

(Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι για την υποβολή της αίτησης τους και την απόδειξη των προϋποθέσεων υποβολής 

(Α) και των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ON/OFF), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν : 

1. Φόρμα αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Παράρτημα I) συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημόσιου 

εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε καταστάσεις 

που κωλύουν την επιλογή /διορισμό του. 

4. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία ή υπεύθυνη 

δήλωση (αφορά στους άνδρες). 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 

βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού, επισυνάπτοντας αντίγραφο της Πράξης 

Αναγνώρισης του σε περίπτωση κτήσης από Ίδρυμα στην αλλοδαπή. 

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης (αν υπάρχουν), επισυνάπτοντας αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης του σε 

περίπτωση κτήσης από Ίδρυμα στην αλλοδαπή 

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλων/πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (με τη νόμιμη μετάφραση 

τους, αν είναι σε άλλη γλώσσα). 

8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση 

αναγγελίας (όπου προβλέπεται) ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης 
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του επαγγέλματος ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που 

προβλέπονται από την Ανακοίνωση σε ισχύ και κατά τον χρόνο πρόσληψης (μόνο για τις 

ειδικότητες που απαιτείται). 

9. Υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά, κ.λπ.) 

για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας. 

10. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος/-η και αφορούν αποκλειστικά και 

μόνο στα κριτήρια επιλογής (π.χ. Συστατικές Επιστολές, Υποτροφίες, Βραβεία κ.λπ.). 

Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται κατ’ αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – 10.06.2021 

του ΑΣΕΠ. 

Για τα παραποιημένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα: «στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή 

πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές 

κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά».  

(Ε) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον 

ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 

του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά από την απόκτηση του 

βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά 

τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας. 

Για τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος : 

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία: 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με 

σύμβαση έργου μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να 

προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Σε περίπτωση ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί 

είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα η σχέση απασχόλησης. 

(ΣΤ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
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φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) 

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, Τ.Κ.: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ [ΚΕΠ] 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

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 ανάρτησής της παρούσας στον χώρο των 

ανακοινώσεων της έδρας του Οργανισμού και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου. 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.  

Το κείμενο της αναλυτικής Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού δημοσιεύεται στην 

διεύθυνση www.heraklion.gr → Ο Δήμος → Προσλήψεις → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ. 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε (εργάσιμες ημέρες & ώρες) με τη Διεύθυνση 

Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης, τηλ. επικοινωνίας: 281 3409 187 

(Ζ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 

λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής τους, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. Η τελική επιλογή 

και ο ορισμός του Διευθυντή/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. γίνεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.  

Η διαδικασία αξιολόγησης, περιλαμβάνει: 

i. Έλεγχο της πληρότητας και του παραδεκτού των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από την 

αρμόδια επιτροπή. 

ii. Αξιολόγηση των επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων από την 

αρμόδια επιτροπή. 

Ακολουθείται κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους 

της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της 

καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου, 

σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησής του. 

http://www.heraklion.gr/
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iii. Διενέργεια συνέντευξης των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Οι συνεντεύξεις δύναται να λαμβάνουν χώρα με φυσική παρουσία του υποψηφίου. 

Το Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί 

κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της ακαταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη 

θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του. 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. θα αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου του υποψηφίου που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω 

απαραίτητων και βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης των 

επιτυχόντων. 

Στους υποψηφίους κοινοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει, αντίγραφο του 

πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 

έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων. 

Επισημαίνεται ότι, όποιος από τους επιλεγέντες αποχωρήσει πριν τη λήξη της σύμβασης 

αντικαθίσταται με άλλους που έχουν υποβάλει αίτηση και πληρούν τα βασικά προσόντα με βάση τη 

σειρά κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης. Στη περίπτωση αυτή ο αποχωρήσας συμβασιούχος δεν 

δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης. 

Η αμοιβή του επιλεγέντα συμβασιούχου ορίζεται ανά οικονομικό έτος στις 45.600,00 μεικτά. Στην 

αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως κρατήσεις, φόροι, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές, 

δώρα, κ.λπ.  

Οι λοιποί όροι, θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης. 

(Η) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως 

πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@heraklionmsa.gr, εντός 

πέντε (5) ημερών και έως τις 15:00 μ.μ. την τελευταία ημέρα των ενστάσεων, από την ανάρτηση 

της προσβαλλόμενης απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. Ενστάσεις που 

υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν 

υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία 

αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια. 

Οι υποψήφιοι διαθέτουν το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 

υποψηφίων αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των ενστάσεων, κατόπιν 

γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 

45/9.3.1999), όπως τροποποιήθηκε και περιληφθεί στο Π.Δ. 28/105 ( ΦΕΚ 34 2 Α’/23.03.2015) 

(υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του 

το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων). 

Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά 



9 

χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των 

λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 

(Θ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (εφεξής «Οργανισμός»), ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλει αίτηση ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με βάση 

τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και 

την Εθνική Νομοθεσία, Ν.4624/2019. 

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην 

αίτηση συμμετοχής του/της φυσικού προσώπου και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης, η ανάθεση της Σύμβασης ΙΔΟΧ, 

η προάσπιση των δικαιωμάτων του Οργανισμού, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων του Οργανισμού και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. 

Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από τον Οργανισμό και 

για την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησης τους. 

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

α. Φορείς στους οποίους ο Οργανισμός αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

για λογαριασμό του, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών 

Αξιολόγησης, Χειριστές Ηλεκτρονικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, κ.λπ. και 

λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 

απορρήτου. 

β. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

γ. Έτεροι συμμετέχοντες στην Πρόσκληση, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος ένστασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με σύμβαση 

προσωπικού τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει αίτηση στην παρούσα πρόκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων του Οργανισμού. 
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VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 

τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση 

ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

Για τον  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ 


