
                      

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ηράκλειο 08/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ              Αριθ. Πρωτ.:  52623  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(με το άρθρο 21 του ν. 4452/2017 και την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97) 

 

 

για τη σύναψη 
ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο της πράξης:«MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to 

learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους 

με λιγότερες ευκαιρίες» 

 

 
που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της πρόσκλησης 

“Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - Strategic Partnerships in the 

field of Adult Education – KA2» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ταχ. Δ/ση: Ι. Προκοπίδη 

Τ.Κ.: 716 01 Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης  

Πληροφορίες: Κατσαράκης Κων/νος 
E-mail: katsarakis-k@heraklion.gr 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97(ΦΕΚ 206Α/08.10.1997) περί τροποποίησης και 

συμπλήρωσης των διατάξεων για τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα (Εξαιρέσεις)  

2. Του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (ΦΕΚ 280 α’ /28.12.2006) όπως έχει τροποποιηθεί 

διαδοχικά (παρ. 4 άρθρου 30 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ-265/τ. Α’ 07.07.2016), άρθρο 21 ν. 

4452/2017, «Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα» (ΦΕΚ 17/τ. Α’ / 15.02.2017) 

και ισχύει.  

3. Το 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. Το νόμο 4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2019 τ. Α’) περί Μεταρρύθμισης 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. Το ν. 4623/2019 (Α’ 134/09.08.2019), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».  

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ12/13-07-2010 τ. Α’) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

7. Το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

8. Το άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015. 

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

στοιχεία». 

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

11. Τη παρ. 15 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει με βάση παρ.8 του άρθρου 51 του 

Ν.4765/21. 

12. 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). 

13. 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, 

14. Την με αριθμ. Πρωτ. 16439/25-2-2022 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του 

Δήμου Ηρακλείου με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (ΑΔΑ: Ψ780Ω0Ο-ΜΘ5). 
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15. Την υπ. αριθμ. 271/07-05-2020, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Μ11Ω0Ο-7ΗΥ),  περί 
έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου, στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Media literacy and 
Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer 
opportunities / Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης 
για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες»  Erasmus+ KA2, 
με ακρωνύμιο  «MC-VIEW”– στo πλαίσιo της πρόσκλησης «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του Προγράμματος Erasmus+ KA 2 .    

 

16. Την υπ΄αριθ. 1268/23-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΔΗΩ0Ο-ΠΞΘ),  περί 
αποδοχής  της έγκρισης υλοποίησης της πράξης «Media literacy and Critical VIEWing as effective 
outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities / Γραμματισμός στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου 
Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες»  Erasmus+ KA2, με ακρωνύμιο  «MC-VIEW”– στo 
πλαίσιo της πρόσκλησης «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» του 
Προγράμματος Erasmus+ KA 2 .    

17. Την με αριθμ.πρωτ. 24212/18-3-2022 ενυπόγραφη Εταιρική Συμφωνία μεταξύ του Επικεφαλής 

Εταίρου, (Πανεπιστήμιο Rzeszow) και του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Τουρισμού, κου Σισαμάκη Γιώργου  . 

18. Την υπ’ αριθμόν 325/5-4-2022, απόφαση Ο.Ε, περί «Εξειδίκευσης δαπανών για την πράξη με 

τίτλο ««Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by 

people with fewer opportunities / Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  και ανάπτυξη 

Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες»» 

(ΑΔΑ:6ΚΞΤΩ0Ο-ΦΝ4).  

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

στην συγκεκριμένη πράξη με τίτλο " «Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to 

learning throughout life by people with fewer opportunities / Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας  και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους 

με λιγότερες ευκαιρίες» σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της,  

20. Την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθμ. Α-1158/2022 (αρ. πρωτ. 35661/18.4.2022, ΑΔΑ:6Ω7ΡΩ0ΟΘΚΗ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση, δέσμευση και διάθεση δαπάνης για τα 

οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Κ.Α. 70.6474.017 με τίτλο Μιντιακός Γραμματισμός και 

Κριτική θέαση για αποτελεσματική μάθηση  σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες 

21. την υπ’ αριθ. 432/2022 (ΑΔΑ:ΨΥΜ3Ω0Ο-7ΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ «Mc-VIEW Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to 

learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά 

Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» με στόχο την ενίσχυση του 

έργου των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και την αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων 

ανθρώπων με χαμηλό επίπεδο γνώσεων.  

Με την παρούσα Ανακοίνωση -πρόσκληση ο Δήμος Ηρακλείου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 
(Θέσεις προσωπικού ΣΜΕ & απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα) προς υποβολή εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), προκειμένου 
να υποστηρίξει τον Δήμο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 
στην υλοποίηση της πράξης «Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to 
learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου 
Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες”, και των παραδοτέων του για αρχικό 
διάστημα είκοσι (20) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.  Σε 
περίπτωση παράτασης της πράξης παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης των 
συμβάσεων, χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω 
συμβάσεις. 

1. Η πράξη «MC-VIEW»  

Ο Δήμος Ηρακλείου σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 24212/18-3-2022, Κοινή Σύμβαση 

Συνεργασίας,  συμμετέχει  στην υλοποίηση της Πράξης «MC-VIEW: Media literacy and 

Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer 

opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής 

Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» 

με ακρωνύμιο «MC-VIEW», στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και 

της πρόσκλησης “Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - 

Strategic Partnerships in the field of Adult Education – KA2»  

To εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ως εξής:  

1. Rzeszów University (Συντονιστής), Πολωνία  

2. Association CWEP (IT partner), Πολωνία  

3. Municipality of Heraklion, Ελλάδα  

4. Diciannove Società Cooperativa, Ιταλία  

5. Asociación Valencia Inno Hub, Ισπανία  

6. Mindshift Talent Advisory lda, Πορτογαλία  

Στόχος του προγράμματος  “MC View” είναι:  

 Η ενδυνάμωση της ικανότητας των ενηλίκων για Γραμματισμό στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (Media Literacy) ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις ψευδείς ειδήσεις (fake 

news). 

 Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού εγχειριδίου με θεματικές ενότητες: Γραμματισμός στα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας, Κριτική Σκέψη (critical viewing) και Επίγνωση σε Ψηφιακές 

Ικανότητες (digital awareness).  

 Η αύξηση του ενδιαφέροντος από την πλευρά των με περιορισμένες δεξιότητες και προσόντα, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση σε συναφή εκπαίδευση καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους.  

 H υποστήριξη της δημιουργίας εκπαιδευτικού πλαισίου προσβάσιμο για ενήλικες με χαμηλό 

επίπεδο γνώσεων, ώστε να βελτιώσουν τις βασικές ψηφιακές ικανότητες και να αποκτήσουν 

υψηλότερα προσόντα, δίνοντας έμφαση στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες.  
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 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία που αυτό θα παραχθούν , ενισχύοντας και υποστηρίζοντας το 

έργο τους.   

 H χρήση εργαλείων που αφορούν στην αξιολόγηση των προηγούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους, την παροχή κινήτρων για μάθηση, την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας 

και των εργαλείων μέσω της αποτελεσματικής χρήσης καινοτόμων λύσεων και ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλους τους Εταίρους ανέρχεται στο ποσό των  € 

256.853,00 ευρώ ενώ  η χρηματοδότηση για τον Δήμο Ηρακλείου ανέρχεται στο ποσό των   € 

42.329,00 ευρώ.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος«Media literacy and Critical VIEWing as 

effective outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities / Γραμματισμός στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας  και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση 

σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες»  είναι αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού (Teachers/ Trainers 

/ Researchers) με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Το αντικείμενο και  τα καθήκοντα του ατόμου με το οποίο θα συναφθεί η Σύμβαση Μίσθωσης 
Έργου,  περιλαμβάνουν: 
Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού – Υλοποίηση Δράσεων   
 Υποστήριξη για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές το οποίο αποτελεί 

υποχρέωση του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο του 
Έργου/Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέων. Συγγραφή υποκεφαλαίου με τίτλο “Ways of using 
mass media in an assertive and non passive way for adults with fewer opportunities” “Τρόποι 
χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης με δυναμικό και  όχι παθητικό τρόπο για ενήλικες με 
λιγότερες ευκαιρίες». 

 Η διοικητική υποστήριξη /συμμετοχή στη λειτουργία της Ομάδας Έργου  «MC-VIEW: Media 
literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with 
fewer opportunities» με ακρωνύμιο «MC-VIEW», και οργάνωση των συναντήσεων. 

 Η διοικητική υποστήριξη /συμμετοχή για τις θεματικές συναντήσεις/μαθήματα της σχετικά με τις 
διακρατικές δραστηριότητες. 

 Η συμμετοχή στην συγγραφή των πρακτικών των συναντήσεων. 
 Υποστήριξη στην ανάπτυξη περιεχομένου εκπαίδευσης σε σχέση με τα ευρήματα της ερευνητικής 

διαδικασίας.  
 Ανατροφοδότηση του περιεχομένου κατάρτισης με διοργάνωση ενός διήμερου εργαστηρίου για 

τον έλεγχο του περιεχομένου κατάρτισης των εκπαιδευτών ενηλίκων.  
 Η υποστήριξη της Ομάδας Έργου  στην δημιουργία Ομάδας Στόχου , διοργάνωση και υλοποίηση 

συναντήσεων 
 Διακρατικές Ανταλλαγές και Δραστηριότητες Μάθησης  
 Η υποστήριξη υλοποίησης και η συμμετοχή στα Θεματικά Εργαστήρια (Thematic Workshops-

TW) της Πράξης και τις αντίστοιχες συνεδρίες τους είτε διά ζώσης είτε με τηλεδιάσκεψη 
 Η συμμετοχή στις συναντήσεις (μετακινήσεις/ταξίδια) στο πλαίσιο της Πράξης εφόσον απαιτείται 

από το Πρόγραμμα.  
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Επικοινωνία και Διάδοση -Πολλαπλασιαστικές Δράσεις 
 
 Υποστήριξη στην σύνταξη άρθρων και δημοσιεύσεων για την τροφοδοσία του ειδικού τμήματος 

της ιστοσελίδας (www.heraklion.gr) και των Κοινωνικών Δικτύων του Δήμου Ηρακλείου και του 
MC VIEW (Facebook, κ.λπ.), σχετικά με τον αντίκτυπο της διακρατικής μάθησης σε τοπικό 
επίπεδο. 

 Υποστήριξη στην δημιουργίας ψηφιακού περιβάλλοντος και ανάπτυξη περιεχομένου για την 
δημιουργία καρτών δράσης.  

 Υποστήριξη υλοποίηση και έλεγχο  του περιεχομένου των καρτών δράσης 
 Η υποστήριξη στις δημοσιεύσεις σε διαδικτυακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. 
  Η υποστήριξη στην συγγραφή και διακίνηση δελτίων τύπου για κάθε εκδήλωση. 
 Η υποστήριξη στην μετάφραση έντυπου υλικού κι κειμένων που θα βοηθήσουν στην διάδοση και 

στην υλοποίηση  του Έργου.  
 Υποστήριξη της Ομάδας Έργου στη διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την διάδοση του 

Έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν την λήξη του Έργου.  
 
Πλατφόρμα Εξατομικευμένης μάθησης. 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία εφαρμογής Εξατομικευμένης Προσέγγισης στο γραμματισμό 
των ΜΜΕ σε ψηφιακό περιβάλλον. Web βασισμένο σε προσωποποιημένη εκπαίδευση στον 
γραμματισμό των ΜΜΕ 

 Συμμετοχή στο στήσιμο και στην προετοιμασία του ψηφιακού περιβάλλοντος.  
 Συμμετοχή στην ανάπτυξη περιεχομένου για τις κάρτες δράσης 
 Συμμετοχή στην υλοποίηση και στον έλεγχο του περιεχομένου των καρτών δράσης.  
 Επεξεργασία των γνωστικών ελλείψεων  
 Μεταφράσεις και πιλοτική δοκιμασία  
 Συμμετοχή στην ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και οριστικοποίηση περιεχομένου 

 
Υποστήριξη – Διαχείριση Έργου και Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου 
 Συνεργασία με την Ομάδα Έργου της Πράξης “Erasmus + KA 2”. (συντονιστή του έργου και τον 

οικονομικό υπεύθυνο) και τον Επικεφαλής Εταίρο.  
 Η κατάρτιση και υποβολή εσωτερικών εκθέσεων (τριμηνιαίες) προόδου της Πράξης . 
 Η ασφαλής διατήρηση και με λογική σειρά ανά πάσα ώρα και στιγμή σε συνήθη μέσα 

αποθήκευσης δεδομένων, όλων των στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με το έργο (φυσικό-
οικονομικό αντικείμενο, αλληλογραφία, εσωτερικά διοικητικά έγγραφα και παραστατικά, 
φωτογραφίες, δελτία τύπου, κ.λπ.). 

 Η υποστήριξη της αρμόδια Υπηρεσίας στις συναντήσεις με τον Επικεφαλής Εταίρο, τις 
συνεργαζόμενες πόλεις, στη σύνταξη και υποβολή προγραμματικών κειμένων, κ.λπ.  

 Η συνεργασία με την Ομάδα  Έργου και τους εταίρους της Πράξης για όλα τα διοικητικά, 
οικονομικά κ.α. ζητήματα. 

 Η υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου για την συμμετοχή του στην Συντονιστική Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Πράξης.  

 Η υποστήριξη στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των προθεσμιών της Πράξης 
και διασφάλιση της τήρησης τους. 

 Η συνεργασία με την Ομάδα Έργου της Πράξης για την αναθεώρηση και τον αναπρογραμματισμό 
τόσο του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων όσο και του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

 Η συμμετοχή στις διαδικτυακές συνεδριάσεις Παρακολούθησης της Πράξης (π.χ. skype). 
 Η συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις-σεμινάρια συντονισμού (διαδικτυακά ή δια ζώσης σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Έργου).  
 Η υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στις διαδικασίες σύναψης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων που θα συναφθούν στο πλαίσιο των παραδοτέων.  
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 Η υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην επεξεργασία, ανάρτηση και αναζήτηση στοιχείων από 
εθνικές ή διεθνείς πλατφόρμες σχετικές με τις δημόσιες συμβάσεις. 

 Η υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και εμπειρογνωμοσύνη επί θεμάτων σχετιζόμενων με το 
πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω δημοσίων συμβάσεων, τις διαγωνιστικές διαδικασίες και άλλα 
διαδικαστικά ζητήματα.  

 Η συνεργασία με το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών για την σύνταξη και έλεγχο των φακέλων 
δαπανών για την έκδοση ΧΕΠ.  

 Η συνεργασία με το Τμήμα Ταμείου για την λογιστική διαχείριση, τις πληρωμές και τα οικονομικά 
του προγράμματος.  

 Η συνεισφορά στην σύνταξη της Τελικής Αναφοράς Αξιολόγησης Έργου, που θα 
πραγματοποιηθεί από τον Κύριο Δικαιούχο, κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση της 
Πράξης.  

 Η υποστήριξη της Ομάδας Έργου  στην φύλαξη των εγγράφων της Πράξης και των λογιστικών 
στοιχείων αυτής. 

 Η υποστήριξη της Ομάδας Έργου στην  διοοργάνωση συναντήσεων και δράσεων  Διδασκαλίας, 
Εκπαίδευσης και Έρευνας  

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου των ανωτέρων υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 26.989 

ευρώ και ορίζεται από την υπογραφή της συμβάσεως έως 31/12/2023. 

ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «MC VIEW» 

Οι κύριες εκροές της πράξης « mc view» για τον Δήμο Ηρακλείου είναι:  

• Χρήση του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου από τους τοπικούς φορείς  

• Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Τοπική Ομάδα Δράσης και σχετικά workshops  

• Ανοιχτή και ελεύθερη χρήση της πλατφόρμας από του πολίτες  

• Η Τελική εκδήλωση του «MC VIEW» με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά 
με τους στόχους του Προγράμματος.  

ΜΕΡΟΣ Α’ - Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ που θα απασχοληθεί στην έδρα της υπηρεσίας (σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα) 

για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης (ήτοι 

μέχρι της 31/12/2023). Αντικείμενο της ΣΜΕ είναι το έκτακτο έργο της διοικητικής υποστήριξης, 

της οργάνωσης–προγραμματισμού και υποστήριξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

εκπαίδευσης, κατάρτισης διδασκαλίας του MC-VIEW με στόχο την ενίσχυση του έργου των 

εκπαιδευτών ενηλίκων και την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων των ατόμων με χαμηλό επίπεδο 

στις ψηφιακές δεξιότητες. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες μέχρι 

και την ολοκλήρωση του Κλεισίματος της Πράξης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 31/12/2023. Σε 

περίπτωση παράτασης της πράξης παρέχεται η δυνατότητα αντίστοιχης παράτασης της σύμβασης, 

χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις. 



 

Σελίδα 8 από 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδ. 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

1 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Διεύθυνση 

Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & 

Πληροφορικής / Τμήμα 
Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 
 

Για την υλοποίηση του Έργου 
«MC VIEW» 

Ηράκλειο 
Κρήτης 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΜΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Έως τη λήξη του Έργου 
(31/12/2023) και έως 
την ολοκλήρωση του 

Κλεισίματος της Πράξης, 
με δυνατότητα 

παράτασης. 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 
Πενθήμερο- Οκτάωρο 

στην ΕΔΡΑ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των έκτακτων 

αναγκών του Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση της Πράξης MC VIEW με στόχο την ενίσχυση ατόμων 

με χαμηλές γνώσεις και δεξιότητες στο γραμματισμό των  έχουν ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες οι 

οποίοι/-ες έχουν τα ακόλουθα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
α)  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής σε αντικείμενο στο 
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
δ) Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ1/C1) 
 
 

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

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Διδακτική   εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
2. Διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΙΝ.ΕΠ. ΙΔΕΚΕ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 
3. Προϋπηρεσία σε Ο.Τ.Α. (Διοικητική, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών) 
4. Ξένες γλώσσες (μέχρι 2)  

 
Η σειρά κατάταξης των υποψήφιών, ΜΟΝΟ εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά (On/Off) προσόντα, 

θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιπρόσθετων προσόντων:  

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ 
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1.  
Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια   εκπαίδευση 1 μόριο ανά μήνα και 
μέχρι 60 μήνες 

60 

2.  
Διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΙΝ.ΕΠ. ΙΔΕΚΕ- 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ 1 μόριο ανά 50 ώρες)  25 

3.  
Διοικητική εμπειρία  και οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  σε ΟΤΑ 1 μόριο για κάθε μήνα 30 

4.  Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (έως 1) 15 

5.  
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (έως 1) (δεν βαθμολογείται 
αν κατατεθεί πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ίδιας γλώσσας) 

5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max.)   135 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων 

εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (€ 26.989,00) για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης της 

Πράξης “ πράξης «MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to 

learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου 

Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» (δηλαδή μέχρι 31.12.2023) και περιλαμβάνει 

όλες τις αναγκαίες ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Κλεισίματος Πράξης ((μετά τον 

Δεκέμβριο του 2023), συμπεριλαμβανομένου και τυχόν παράτασης της. Επίσης, το άτομο με το οποίο 

θα συναφθεί η σύμβαση υποχρεούται να συνδράμει τον Δήμο Ηρακλείου στην πραγματοποίηση 

ελέγχων (αρχείου, αλληλογραφίας, τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.) από τις αρμόδιες αρχές 

(Διαχειριστική Αρχή, Κοινή Γραμματεία, Πρωτοβάθμιος έλεγχος, Αρχή Πιστοποίησης, Δευτεροβάθμιος 

έλεγχος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο) και μετά την λήξη της Πράξης. 

 

 

 

               ΕΙΔΟΣ                       ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΝΑΛΥΣΗ 2022 ΑΝΑΛΥΣΗ 2023 

Σύναψη 
Σύμβασης 
Μίσθωσης Έργου 
(1) ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας  και ανάπτυξη Κριτικής 
Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου 
Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες 
ευκαιρίες» 

 26.989 € 15.070 € 11.919 € 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα λαμβάνει χώρα ανά δίμηνο με αναφορά πεπραγμένων , με το τελευταίο 

τιμολόγιο να εκδίδεται μια ημέρα πριν τη λήξη της Πράξης και με την κατάθεση σχετικής αναφοράς 

πεπραγμένων ή/και παραδοτέων και πιστοποίηση παραλαβής από το αρμόδιο τμήμα και τον καθ’ ύλη 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Τυχόν έξοδα μετακινήσεων και αποζημίωσης εκτός έδρας (πχ. για συμμετοχή στις συναντήσεις της 

Πράξης, συνέδρια, δράσεις δημοσιότητας, συναντήσεις-ημερίδες που διοργανώνει η ΚΓ/ΔΑ του 

Προγράμματος, το Εθνικό Σημείο Επαφής, κ.λπ.) εντός ή εκτός επιλέξιμης περιοχής, γίνονται σύμφωνα 

με τον οδηγό επιλεξιμότητας δαπανών του Προγράμματος , τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

παραπάνω ποσό Συνεργασίας και εμπίπτουν στις “Staff Travel and Accommodation”/«Δαπάνες 

ταξιδιών και διαμονής Προσωπικού», επιβαρύνοντας τον Δήμο Ηρακλείου. 
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Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται η αμοιβή του συμβαλλόμενου, φόρος εισοδήματος 20%, 

πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο ανάδοχος υπάγεται στις 

διατάξεις παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Σε περίπτωση μη υπαγωγής του αναδόχου 

στις διατάξεις του Ν.4387/2016 η σύμβαση θα διαμορφωθεί στο αναλογούν ποσό για αμοιβή και 

νόμιμες κρατήσεις. 

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια  τοπική εφημερίδα 
του νομού Ηρακλείου. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing 
as effective outreach to learning throughout life by people with fewer 
opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη 
Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες 
ευκαιρίες» και τα Ειδικά Παραρτήματα και τα Ειδικά Παραρτήματα «(Α1) Απόδειξη 
Χειρισμού Η/Υ με Ημ. Εκδ. 31/08/2021» και (Α2) «Απόδειξη Γλωσσομάθειας με Ημ. 
Εκδ. 07/12/2020»], θα γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία με σύνταξη σχετικού 
πρακτικού ανάρτησης στο φορέα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: 
www.heraklion.gr  Ο Δήμος  Προσλήψεις  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο 
της πράξης «MC-VIEW» 

1.  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» 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 με τα ακόλουθα στοιχεία:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 

Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο της πράξης «MC-VIEW» Θέση: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ME 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

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 τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 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.  
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Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε (εργάσιμες ημέρες & ώρες) με το Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ηρακλείου, τηλ. επικοινωνίας: 2813 409424, 162, 427. 

 

2.  Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι για την υποβολή της αίτησης τους και την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 
προσκομίσουν : 

1. Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Έντυπο ΣΜΕ «MC-VIEW») 

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

3. Βιογραφικό σημείωμα  

4. Βασικό τίτλο σπουδών 

5. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  

6. Τίτλοι/πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

7. Πτυχία/πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ 

8. Έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά) για την απόδειξη της 
επαγγελματικής εμπειρίας 

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».  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η μη παράλειψη όλων των στοιχείων που απαιτούνται 
είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου/της υποψηφίας.  

2. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή η μη υποβολή του συνόλου των 
προβλεπομένων από την παρούσα δικαιολογητικών αποκλείει τον υποψήφιο/την υποψήφια 
από τη διαδικασία.  

3. Υποψήφιος/υποψήφια, ο οποίος/η οποία δεν πληροί τα προσόντα OΝ για τη θέση, για την 
οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποκλείεται από τη διαδικασία.  

4. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
προκειμένου για την παρακολούθηση των αναρτήσεων σχετικά με την εξέλιξη της 
διαδικασίας.  

3. Αξιολόγηση - κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας 
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, πραγματοποιείται 
ως εξής:  

a. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας κ.ο.κ.) 

b. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
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τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (διδακτική εμπειρία, διοικητική  εμπειρία και 
εμπειρία  στην οργάνωση κλπ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώση ξένων γλωσσών.) 

c. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει παλαιότερη ημερομηνία κτήσης πτυχίου.   

4.  Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της Υπηρεσίας (με σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: www.heraklion.gr  Ο 
Δήμος  Προσλήψεις  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της 
πράξης ”MC-VIEW” 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της ανάρτησής τους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δύνανται να λάβουν 
πλήρη γνώση των δικαιολογητικών όσων προηγούνται αυτών στον πίνακα κατάταξης στη θέση, 
για την οποία εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση 
υποβολής ενστάσεων, η εξέτασή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. 

5.  Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων 

Οι υποψήφιοι δύνανται να λάβουν γνώση των τελικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης-
ενστάσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: www.heraklion.gr  Ο 
Δήμος  Προσλήψεις  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της 
πράξης «MC-VIEW». 

6.  Πρόσληψη - υπογραφή σύμβασης 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα υποψήφιο 
εντός εύλογου χρόνου μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων.   

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ) στο πλαίσιο της πράξης «MC-VIEW» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες 

για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ΣΜΕ «MC-VIEW», σε συνδυασμό 

με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 

Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) και (Α2) με σήμανση έκδοσης 

«31/08/2021» και «07/12/2020» αντίστοιχα, μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου 

Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: 

www.heraklion.gr  Ο Δήμος  Προσλήψεις  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 

«MC-VIEW». 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Να δημοσιευτεί στην εφημερίδα                    κ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΤΡΙΣ 

                 ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  


