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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (µε αντίτιμο) 
 

Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία Δήµου Ηρακλείου Αττικής - 
Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει µε το άρθρο 1 του ν.3812/2009 σύµφωνα µε τις οποίες δεν υπάγονται στις 

διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό 

προσωπικό των Α.Ε.Ι.,των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή 

σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο.».  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Το Π.∆. 524.1980  

4. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997  

5. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 77/2018 απόφαση (ΑΔΑ 6ΦΚ9ΟΛΥΩ-Θ0Κ) της συνεδρίασης 

της 1ης Μαρτίου 2018 του ∆.Σ. της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α ΑΕ ΟΤΑ, με την οποία 

εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης   για   την   έγκριση   προσλήψεων   προσωπικού   ιδιωτικού   

δικαίου ορισμένου χρόνου, µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου. 

6. Την υπ αρ. Πρωτ. οικ. 18058/04-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: Ω3ΘΧ465ΧΘ7-Μ3Ο), με την οποία εγκρίθηκε 

η πρόσληψη προσωπικού που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 

του ν. 4325/2015 . 

7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 505/2018 απόφαση (ΑΔΑ 6ΡΔΔΟΛΥΩ-ΖΦ1) της συνεδρίασης 

της 21
ης

/12/2018  του ∆.Σ. της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α ΑΕ ΟΤΑ, με την οποία εγκρίθηκε το 

σχέδιο προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ειδικότητας καθηγητών φυσικής αγωγής. 
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Ανακοινώνει 
 
Τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) µε ωριαία 

αποζηµίωση και χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία 

πρόσληψης, συνολικά τριών (3) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη 

εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών προγραµµάτων της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α. - 

ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο Ηράκλειο 
Αττικής και συγκεκριµένα τα εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά 

και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια 

Σύμβασης 
Αριθμός 
Ατόμων 

 

101 

 

ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ 

ΟΤΑ 

Μ. ΑΝΤΥΠΑ & 

ΣΤ. 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 

ΠΕ Πτυχιούχοι 

Φυσικής Αγωγής 

µε Ειδικότητα 

Ποδοσφαίρισης 

 

Έως 8 

µήνες 

 
3 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά 

κωδικό απασχόλησης) 
Κωδικός απασχόλησης ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΥΠΙΚΑ & 

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
 
 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Α) Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού µε 
Κύρια Ειδικότητα Ποδοσφαίρισης της ηµεδαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
πιστοποιηµένο από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε επικυρωµένο αντίγραφο και 
∆ίπλωµα UEFA C ή UEFA B 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 
Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: Αποδεδειγµένη ∆ιδακτική 
προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα του δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή 
∆ηµοτικές επιχειρήσεις του 410/95 ή ιδιωτικές σχολές. (Προϋπηρεσία 
γίνεται δεκτή µόνο για το αντικείµενο της προκήρυξης)  
 

 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 
από 21έως 55 ετών.   

2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').   

3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 και 9 του Υπαλληλικού 

Κώδικα  
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν   
5. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από 
αυτές. ∆εν απαιτείται  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες 
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η 
υποχρέωση στράτευσης.  

6. Όσοι είναι διορισµένοι στο δηµόσιο θα πρέπει µε την ανάληψη της θέσης να 
προσκοµίσουν την προβλεπόµενη ειδική άδεια ιδιωτικού έργου ή εργασία µε αµοιβή 
(διάταξη της παρ.2 του άρθρου 77 του Π∆ 611177) , εφόσον συµβιβάζεται µε τα 
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καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας 
του. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο έργο ή εργασία µετά από σύµφωνη 
αιτιολογηµένη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου και µπορεί να ανακαλείται µε 
τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου χορηγείται από τον οικείο 
υπουργό και στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου από το 
ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον 
πρόεδρο του συλ-λογικού οργάνου διοίκησης. (ΝΟΜΟΣ 3528/2007 - ΦΕΚ 
26/Α'/9.2.2007, άρθρο 31) 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται και µοριοδοτούνται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια. 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Α) Τυπικά Προσόντα 
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο 

δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).  

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι  
· Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.  

 

· ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.  

 
Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες 

μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια 

κατηγορία αυτών.  
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους. 

 

Β) Εµπειρία 
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες.  
Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. (Προγράµµατα Άθλησης για Όλους) µε µηνιαίο 
σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες.  
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 
µικρότερο των 120,οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. µηνών Χ ώρες 
απασχόλησης το  
µήνα Χ 0,08 µονάδες/120. 
Οι αναφερόµενες θέσεις απαιτούν και αξιολόγηση των υποψήφιων µε τη διαδικασία της 
συνέντευξης ώστε να διαπιστωθεί η συγκροτηµένη παιδαγωγική προσέγγιση, η παιδαγωγική 
κατάρτιση και επάρκεια, η προσωπικότητα και ικανότητες σχετικές µε τις αντίστοιχες 
προκηρυχθείσες ειδικότητες (μονάδες 1 έως 3 μέγιστο 3) 

 

Γ) Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια 

 Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 μονάδες.  

 Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) 

πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.   
 Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6ν. 3838/2010): Ο γονέας 

µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.  
Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. 
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Δ) Λοιπά απαιτούµενα προσόντα 

 Κύρια κατηγορία ειδίκευσης ( ή οπού προβλέπεται άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος): 1 Μονάδα.  

 Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 µονάδες.  

 

Ε) Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως: 
 χρόνος κτήσης πτυχίου: 1µονάδα 

 εντοπιότητα: 1 μονάδα  

 αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσίας 

τον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα): 2 µονάδες  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας 

τριµελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα της ΚΕΑΕΔΗΑ ΑΕ ΟΤΑ. 

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται 

από την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ∆.Σ. της επιχείρησης µετά από σχετική 

εισήγηση της τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού πρόσληψης και 

αξιολόγησης προσωπικού, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τις ανάγκες 

που τελικά θα προκύψουν, σχετικά µε τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των 

τµηµάτων. 

Πέραν του βασικού τίτλου σποδών απαιτείται κύρια ειδίκευση ή άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος στην αντίστοιχη της προκηρυσσόµενης θέσης. Ως πρόσθετα κριτήρια 

επιλογής προσµετρώνται η δευτερεύουσα ειδίκευση. 

Η επιχείρηση µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συµπληρωµατικό 

στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους 

για τη συγκεκριµένη θέση. 

 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(Ι.∆.Ο.Χ.) µε ωριαία αποζηµίωση και χρονικής διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, µε ωριαία 

αποζηµίωση που θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τους επιλεγέντες 

υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των 

πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου 

µε τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 

υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως 

την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

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. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των 

πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 

υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 

εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης. 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ηµερησίως) των επιλεγέντων 

προσώπων θα καθορισθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα 
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διαµορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

Ειδικότερα οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και τους 

κανονισµούς της σύµβασης εργασίας καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι 

αρµόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραµµάτων που θα τους 

ανατεθούν, παρέχοντας στην επιχείρηση το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα 

µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα 

ωρολόγια προγράµµατα. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα 

απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόµενα 

δικαιολογητικά  

2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, 

στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή 

µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.  

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό 

είναι αληθή και ότι τα προσκοµιζόµενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των 

πρωτοτύπων και θα βρίσκονται στην διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.  

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν υφίσταται κώλυµα κατά το άρθρο 16 

(Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν. 

3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007') και κατά τα άρθρα 8 και 9 του υπαλληλικού 

κώδικα.  

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν 1599/86 για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 

ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (µόνο για άνδρες)  

6. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας ή και άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πτυχίου ή 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη 

μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιµία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας.  

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

9. Βεβαίωση του ∆ήµου περί μόνιµης κατοικίας  

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία  

11. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία σε Π.Α.γ.Ο. (Προγράµµατα Άθλησης για 

Όλους), όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα 

ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών 

ταµείων ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα 

(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται 

στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής  
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Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά – 

πιστοποιητικάτα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθµεί σε 
εµφανές τους σηµείο κατά φύλλο. Ακολούθως, στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και καταγράφει το 

σύνολο των αριθµηµένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών-πιστοποιητικών που 

καταθέτει (π.χ. συνηµµένα φύλλα 20). 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που 

συστάθηκε µε την υπ. αριθ. πρωτ. 506/2018 (Α.Δ.Α ΨΥ3ΡΟΛΥΩ-ΛΧΕ) απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα 

αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Κατά των ανωτέρω 

αποτελεσµάτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στα γραφεία της επιχείρησης, 

από την εποµένη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί 

από το ∆.Σ. της επιχείρησης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα 

τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω 

άλλου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτούς προσώπου, στο πρωτόκολλο της 

Επιχείρησης, στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α – Α.Ε. ΟΤΑ., Μ Αντυπα & Στ Καραγιώργη 2 

(1ος όροφος), Ηράκλειο Αττικής Τηλ. επικοινωνίας: 2132000205, ώρες από 10.00 π.µ. έως 

14.00 µ.µ., από τη Δευτέρα 31-12-2018 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, µε 

αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 09-01-2019. 

Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται 

ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των 

προαναφερόµενων χρονικών περιθωρίων. 

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των : 1) 

Κατασκευαστικής Εµπορικής Ανώνυµης Εταιρείας του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής 

(ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ ΟΤΑ) και 2) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα καθώς και ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης. Περίληψη της παρούσης θα δηµοσιευτεί σε δύο 

(2) τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες του Ν. Αττικής. 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος 

της ΚΕΑΕ∆ΗΑ ΑΕ – ΟΤΑ 

 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 
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