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ΑΔΑ: ΨΙ8Ψ7ΛΚ-ΠΡΨ

Χανιά, 5 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. πρωτ.: 1602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α’) όπως ισχύει με τις όμοιες του
άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’), καθώς και αυτές του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.
4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ. κζ΄ της αρ. 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει
με τις όμοιες του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’).
6. Το αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».
7. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του Α.Σ.Ε.Π. «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».
8. Την αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 5968 Β’), καθώς και το αριθμ. 61665/11-62019 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΥΠΑΣΥΔ».
9. Η με αρ. 87/2017 – Πρακτικό 10/27-07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για
την αποδοχή της υλοποίησης του προγράμματος HORIZON 2020,”SOCLIMPACT” (AΔΑ: 6TN07ΛΚ-20I).
10. Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 131/2020 - Απόσπασμα Πρακτικού Νο 17/24-11-2020
(ΑΔΑ: Ψ3Υ07ΛΚ-2ΦΑ) για την έγκριση σύναψης δύο Συμβάσεων Μίσθωσης έργου για το έργο
SOCLIMPACT.
11. Τη µε αρ. 1583/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής - απόσπασµα πρακτικού 38/2-12-2020 (Α∆Α:
Ω0ΚΦ7ΛΚ-ΣΡ4) έγκρισης δαπάνης της Οικονοµικής Επιτροπής ανά έτος για την πρόσληψη δύο
ατόµων, καθώς και της δαπάνης για τις δηµοσιεύσεις σε δύο εφηµερίδες για την αντίστοιχη
πρόσκληση.
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12. Την Απόφαση µε Α/Α 3965, αρ. πρωτ. 293441 (Α∆Α: Ω0ΡΟ7ΛΚ-ΤΛΨ) δέσµευσης πίστωσης για την
πρόσληψη προσωπικού δύο ατόµων µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου και την υπ’ αριθµ. Α/Α 3969, µε
αρ. πρωτ. 294374/16-12-2020 (Α∆Α:Ω03Ω7ΛΚ-ΦΨΩ) δέσµευσης πίστωσης για την δηµοσίευση σε
δύο εφηµερίδες της ανωτέρω πρόσκλησης.
13. Το αριθµ. πρωτ. 295669/17.12.2020 αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, περί
διενέργειας διαδικασίας σύνταξης, δηµοσιοποίησης, ανακοίνωσης προσλήψεων µε Σύµβαση
Μίσθωσης Έργου για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
SOCLIMPACT (HORIZON 2020) σε συνδυασµό µε το υπ’αριθµ. πρωτ. 866/04.01.2021 έγγραφο της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

14. Το γεγονός ότι η εκτέλεση του ανωτέρω έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:
Α) με ένα (1) άτομο, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού για την κάλυψη αναγκών της
Περιφέρειας Κρήτης, με τόπο εκτέλεσης του έργου την Π.Ε. Χανίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του
Ευρωπαϊκού Έργου SOCLIMPACT- «DownScalingCLImate impacts and decarbonisation pathways in EU islands, and
enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond -Μετριασμός
των επιπτώσεων του κλίματος και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα νησιά της Ευρώπης, και ενίσχυση της
κοινωνικής και μη εμπορικής αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη για το 2050 και μετά» στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020
και συγκεκριμένα:
• Την υποστήριξη του Συντονισμού/Διοίκησης εκ μέρους της Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Κρήτης ως
συμμετέχοντα εταίρου.
• Την υποστήριξη της οργάνωσης συναντήσεων εργασίας/διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς εμπειρίας
και καλών πρακτικών.
• Την συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης, και την προετοιμασία
του σχετικού υλικού.
• Την συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας στην Κρήτη και την προετοιμασία του σχετικού υλικού.
• Την υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
• Την υποστήριξη στην προετοιμασία τοπικών κατευθυντήριων γραμμών και περιφερειακών δράσεων και σε
ό,τι αφορά το έργο SOCLIMPACT, εκθέσεις αναφοράς και παραδοτέα του έργου.

Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών που τελούν υπό τη γενικότερη ευθύνη/έλεγχο
του συντονιστή του έργου, η οποία θέτει και τις γενικές και ειδικές παραμέτρους για την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου αυτού, προβλέπεται αμοιβή συνολικού ποσού έως επτά χιλιάδων ευρώ (7.000
€) έως τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31-03-2021, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλων των
νόμιμων κρατήσεων (ασφαλισμένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’)
και την αρίθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-20018/ΥΠΑΣΥΔ αρθ. 12 παρ. 3(δ) σύμφωνα με την οποία «Η αμοιβή
του φυσικού προσώπου, καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου
έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του το οποίο
εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτήν που απαντάται στην αγορά για
παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου πρέπει να συνδέεται
άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του έργου του. Ρήτρα καταβολής της αμοιβής τμηματικά κατά μήνα ή
άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι μη επιλέξιμη». Το ακριβές ποσό της
αμοιβής θα προσδιοριστεί κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Για την υλοποίηση του αντικειμένου
απαιτείται η συνεργασία του ατόμου με το συντονιστή του έργου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων τις ημέρες και ώρες που θα ορίζει ο συντονιστής, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και κατόπιν
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προηγούμενης συνεννόησης. Καθώς το έργο εκτελείται σε δύο φάσεις με διαφορετικό αντικείμενο και
απαιτήσεις στην κάθε φάση, η αμοιβή κατανέμεται βάσει του αντικείμενου ως παρακάτω:
i) για το έτος 2020 1,00€ περίπου
ii) για το έτος 2021 7.000,00€ περίπου
Β) με ένα (1) άτομο, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών για την κάλυψη αναγκών της ειδικότητας
του, Περιφέρειας Κρήτης, με τόπο εκτέλεσης του έργου την Π.Ε. Χανίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του
Ευρωπαϊκού Έργου SOCLIMPACT- «DownScalingCLImate impacts and decarbonisation pathways in EU islands, and
enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond -Μετριασμός
των επιπτώσεων του κλίματος και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα νησιά της Ευρώπης, και ενίσχυση της
κοινωνικής και μη εμπορικής αξιολόγησης της κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη για το 2050 και μετά» στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

και συγκεκριμένα:
• Την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας του έργου σε τεχνικά θέματα.
• Την συμμετοχή στην οργάνωση και το συντονισμό των εκδηλώσεων και των ενεργειών προώθησης και
δημοσιότητας του έργου σε θέματα ενημέρωσης, και πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των φορέων και του
πληθυσμού, σε τεχνικά θέματα.

• Την υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, σε
τεχνικά θέματα.

• Την υποστήριξη στην προετοιμασία τοπικών κατευθυντήριων γραμμών και περιφερειακών δράσεων σε ό,τι αφορά
το έργο SOCLIMPACT σε τεχνικά θέματα.

Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών που τελούν υπό τη γενικότερη ευθύνη/έλεγχο
του συντονιστή του έργου, ο οποίος θέτει και τις γενικές και ειδικές παραμέτρους για την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου αυτού, προβλέπεται αμοιβή συνολικού ποσού έως επτά χιλιάδων ευρώ (7.000
€) έως τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31-3-2021, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλων των
νόμιμων κρατήσεων (ασφαλισμένου και εργοδότη) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’)
και την αρίθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-20018/ΥΠΑΣΥΔ αρθ. 12 παρ. 3(δ) σύμφωνα με την οποία «Η αμοιβή
του φυσικού προσώπου, καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου
έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του το οποίο
εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτήν που απαντάται στην αγορά για
παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου πρέπει να συνδέεται
άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του έργου του. Ρήτρα καταβολής της αμοιβής τμηματικά κατά μήνα ή
άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι μη επιλέξιμη». Το ακριβές ποσό της
αμοιβής θα προσδιοριστεί κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Για την υλοποίηση του αντικειμένου
απαιτείται η συνεργασία του ατόμου με το συντονιστή του έργου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων τις ημέρες και ώρες που θα ορίζει ο συντονιστής, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και κατόπιν
προηγούμενης συνεννόησης. Καθώς το έργο εκτελείται σε δύο φάσεις με διαφορετικό αντικείμενο και
απαιτήσεις στην κάθε φάση, η αμοιβή κατανέμεται βάσει του αντικείμενου ως παρακάτω:
i)για το έτος 2020 1,00€ περίπου
ii) για το έτος 2021 7.000,00€ περίπου
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

101

Π.Ε. Χανίων
Χανιά

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π.Ε. Χανίων
Χανιά

102

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διάρκεια
σύμβασης
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
τη λήξη
υλοποίησης
του έργου
(31/03/2021)
Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
τη λήξη
υλοποίησης
του έργου
(31/03/2021)

Αριθμός
ατόμων

1

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης

101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης
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Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Διεθνών,
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας
προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07-12-2020
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.
3.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. O τρόπος απόδειξης
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση
έκδοσης 17-9-2020 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
ανακοίνωσης.
4.Εμπειρία Δύο έτη εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης - διοίκησης και
οικονομικής παρακολούθησης σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
(FP7 ή προηγούμενα πλαίσια, Horizon, Interreg κτλ). Λόγω του πλαισίου
ένταξης του προγράμματος θα προκριθεί υποψήφιος με την μεγαλύτερη
εμπειρία στα προγράμματα -πλαίσια Ηorizon 2020.
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1. Δίπλωμα Μηχανικού οποιασδήποτε ειδικότητας των Πολυτεχνείων και
των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομώνυμο του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
3.Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας
προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07-12-2020
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.
4. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. O τρόπος απόδειξης
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση
έκδοσης 17-9-2020 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
ανακοίνωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ
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ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
ελεύθερου επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή σε θέματα
διαχείρισης-διοίκησης και οικονομικής παρακολούθησης έργων και
Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την
απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικά δικαιολογητικά.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας ανακοίνωσης - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
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
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «2-12-2019»,
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Επιπλέον οφείλουν να προσκομίσουν
Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι πάσης φύσεως αμοιβές προερχόμενες από φορείς του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανόμενες και του παρόντος προγράμματος, δεν θα υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν.4354/2015 ποσό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Χανίων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «17-9-2020» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020» να γίνει στο
κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr). Θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994) όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 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 στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ,
Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού,
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπ’όψιν κας Παλιάτσιου Χρυσάνθης ή Διγαλάκη Καλλιόπης ή Πετράκη
Φιλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340137, 2821340186, 2821340283). 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
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης, εφόσον η
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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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ)·
Λοιπές πληροφορίες που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, θα δίνονται από τον συντονιστή του
προγράμματος κ. Στρατάκη Αριστείδη (τηλ. επικοινωνίας: 2821344626).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει
της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως
εξής:
1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου
σπουδών, εμπειρία).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός τίτλου σπουδών) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (εμπειρία). Αν εξαντληθούν όλα
τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στα καταστήματα των γραφείων μας
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ, Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 73134, Χανιά, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού
και Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2821340137, 2821340186,
2821340283). Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου
ή κατ΄ ένσταση ελέγχου από την υπηρεσία μας που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο ο οποίος δεν
δικαιούται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή.
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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 μίσθωσης έργου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής καθώς και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμανση έκδοσης «17-9-2020» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020». Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα
Πολίτες
Έντυπα – Διαδικασίες
Διαγωνισμών
Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
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