
 
 
 

 

Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.: 580/14-6-2011 

 
 

ΣΜΗΜΑ :  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ – ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΤΠ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: ΣΔΛΛΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ 
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2810 264560 / 2810 264570 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
(ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) 
 
Η Ανάπηςξη Αθληηιζμού Ηπακλείος ΑΔ ΟΣΑ, έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3812/2009. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006  όπσο ηζρύεη. 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. 2934/30-03-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο. 

5. Σελ ππ.  αξηζκ. 66/22-12-2010 απόθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ – ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ».  

 

Ανακοινώνει 
Όηη ζα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ  ζπλνιηθά  ζαξάληα ηεζζάξσλ  (44) 
αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Α.Δ. Ο.Σ.Α, 
πνπ εδξεύεη ζην Παγθξήηην ηάδην Ηξαθιείνπ Κξήηεο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ άζιεζεο θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθώλ ρώξσλ άζθεζεο» ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο έσο 12 (δώδεθα) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν 
εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ  
απαζσόληζηρ 

Σόπορ εκηέλεζηρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

105 

ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΠΔ 
 ΙΑΣΡΟ (ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ Ή 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ Ή ΙΑΣΡΟ ΓΔΝΙΚΗ 
ΙΑΣΡΙΚΗ Ή ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ 

Ή ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ) 

12 ΜΗΝΔ 

 
 

1 

106 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΣΔ ΝΟΗΛΔΤΣΗ  12 ΜΗΝΔ 
4 

107 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΓΔ 
ΦΡΟΝΣΙΣΩΝ / 

ΓΔΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

12 ΜΗΝΔ 
 

9 

108 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΠΔ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΓΙΚΣΤΩΝ 

12 ΜΗΝΔ 
 

1 

109 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΓΔ 
ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

12 ΜΗΝΔ 
 

1 

110 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΤΔ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ (ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ-
ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ & ΓΔΝΙΚΩΝ 

12 ΜΗΝΔ 

 

8 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ  
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  ΟΣΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Δ.  ΟΣΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδόρ . Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο 

Σηλ: 2180 264560/2810215080 

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ



ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ  
απαζσόληζηρ 

Σόπορ εκηέλεζηρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ) 

111 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΓΔ 
ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

12 ΜΗΝΔ 
 

1 

112 ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΓΔ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ 
12 ΜΗΝΔ 

 

1 

113 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΠΔ 
ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΦΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ ΜΔ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΔΙΓΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

12 ΜΗΝΔ 3 

114 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

ΠΔ 
ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΦΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ ΜΔ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  ΤΓΡΟΤ ΣΙΒΟΤ 

12 ΜΗΝΔ 4 

115 
ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ   ΓΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
ΠΔ 

ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΦΤΙΚΗ   ΑΓΩΓΗ 
12 ΜΗΝΔ 11 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 
 
 
 
 

105 

1) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 
ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  
2) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο,  
3) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Αζιεηηάηξνπ ή Παζνιόγνπ ή Γεληθήο 
Ιαηξηθήο ή Γεληθνύ Υεηξνύξγνπ ή Οξζνπεδηθνύ,  
4) Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ θαη  
5) Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε κε 
βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Τπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 
6) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
7) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη  γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
1) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  
2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο (ΣΔ) θαη  
3) Σαςηόηηηα μέλοςρ ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε 
ηζρύ ή Βεβαίυζη Ανανέυζηρ Δγγπαθήρ ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα 
όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 
επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ 
λ.3252/2004. 
4) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
5) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη  γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
 
 Σα αλσηέξσ θύξηα  πξνζόληα κε ζηνηρ. 1, 2 θαη 3. 

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

107 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο 
2) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
3) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
4) Βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ θνξέα παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο Α’ 
Βνεζεηώλ θαη ππνζηήξημεο δσήο κε εμσηεξηθό απηληδσηή. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
 
Σα αλσηέξσ θύξηα πξνζόληα κε ζηνηρ. 1, 2 θαη 3. 

108 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πηπρίν ή δίπισκα Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνιόγνπ 
Μεραληθνύ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Η/Τ ή 
Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθώλ 
Τπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή Μεραληθώλ 
Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνύ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη 
Γηθηύσλ ή  Μεραληθνύ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή 
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 
2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ.  
3) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
4) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ 
θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

  
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
 
Σα αλσηέξσ θύξηα  πξνζόληα κε ζηνηρ. 1, 2  θαη 3. 

109 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο νπνηαδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα Σειεπηθνηλσληώλ -
Γηθηύσλ ΙΔΚ ή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή 
Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ ή εηδηθόηεηαο 
Σερληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ (Σερληθώλ Η/Τ ΣΔΛ) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
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Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 άξζξν 5 ηνπ λ. 
2527/1997. 

111 
 
 
 
 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Α’ θαη Σ’ εηδηθόηεηαο. 
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' 
θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο 
ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ησλ αδεηώλ 
ππεξεζίαο, όηη νη αλσηέξσ άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
 

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
  
α) Άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Α’ θαη Σ’ εηδηθόηεηαο. 
 
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη 
επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο 
αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ησλ αδεηώλ ππεξεζίαο, όηη νη αλσηέξσ άδεηεο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε 
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
 
α) Άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Α’ θαη Σ’ εηδηθόηεηαο. 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ησλ 
παξαπάλσ αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
α) Άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο Ηιεθηξνηερλίηε Α’ θαη Σ’ εηδηθόηεηαο. 
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 
αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ησλ παξαπάλσ αδεηώλ 
άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 α)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1

εο
, 

β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' 
θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιώλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ 
ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο 
θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε 
αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε 
απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ή ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
 
α)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο,  
β) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 
ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο 
νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο 
άδεηαο  ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ή ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
 
α)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο,  
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή 
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ή ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκν κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 
 
α)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε πδξαπιηθνύ ηνπιάρηζηνλ Α΄ ηάμεο εηδηθόηεηαο 1εο,  
β) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο . 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ εηδηθόηεηαο Eηδηθήο 
Φπζηθήο Αγσγήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ 
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
3) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
4) Βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ θνξέα παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο Α’ 
Βνεζεηώλ θαη ππνζηήξημεο δσήο κε εμσηεξηθό απηληδσηή. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
 
Σν αλσηέξσ θύξην  πξνζόλ κε ζηνηρείν 1. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 
1) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο 
ηνπ ηνκέα Τγξνύ ηίβνπ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο 
ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
3) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
4) Βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ θνξέα παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο Α’ 
Βνεζεηώλ θαη ππνζηήξημεο δσήο κε εμσηεξηθό απηληδσηή. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
Σν αλσηέξσ θύξην  πξνζόλ κε ζηνηρείν 1. 

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 
απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
3) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
4) Βεβαίσζε νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ θνξέα παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο Α’ 
Βνεζεηώλ θαη ππνζηήξημεο δσήο κε εμσηεξηθό απηληδσηή. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  
Σν αλσηέξσ θύξην  πξνζόλ κε ζηνηρείν 1. 

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

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.1 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηασςδπομικά με ζςζηημένη 
επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Α.Δ. ΟΣΑ», Παγκπήηιο ηάδιο Ηπακλείος, Πεπιοσή Λίνηο, οδόρ . Μοςζηακλή, Σ.Κ. 71303, 
θηίξην Γηνίθεζεο – Θύξα 1, ππόςηλ θαο Κνθνιάθε ηέιιαο (ηηλ. επικοινυνίαρ: 2810 264560 ή 2810264570). 
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.  

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη 
από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο 
ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε 
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 

Η πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ εξαθιείνπ  (έδξα 
λνκνύ Ηξαθιείνπ) θαη λα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ, ηεο 
Γξακκαηείαο ηεο ΑΑΗ ΑΔ ΟΣΑ,  ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ηξαθιείνπ,ζην site  ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ 
(www.heraklion.gr) θαη ην site  ηεο AAH AE OTA (www.dakh.gr). 
 

 

Ο Πρόεδρος ηης ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ 

 

ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΟΙΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να δημοζιεσθεί : 

1. ΠΑΣΡΙ  ζηο θύλλο ηης Παραζκεσής 16 επηεμβρίοσ 2011 

2. ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ ζηο θύλλο ηοσ αββάηοσ 17 επηεμβρίοσ 2011 

ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΙ-ΡΧΑ


