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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Ηράκλειο,       9  Αυγούστου   2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                  Αριθμ. πρωτ.: 184804 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

Ταχ. Κωδικ: 712 01 

Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη 

Τηλέφωνα: 2813400366 

Fax: 2810342587 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της αριθμ. ΣΜΕ  6 /2018 

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. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. 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’). 

4. 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». 

5. 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».  

6. Την αριθμ. 83/2016 (πρακτικό 9
Ο
 /27-7-2016) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κρήτης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ηorizon 2020-THINKNATURE 

ΑΔΑ:671Γ7ΛΚ-8ΟΓ. 

7. Την  αριθμ. 45/2017 (πρακτικό No 8/11-05-2017) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κρήτης για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 

2020-THINKNATURE ΑΔΑ64Λ27ΛΚ-Δ4Π. 

ΑΔΑ: 6Κ1Λ7ΛΚ-7Γ4
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8. Τις αριθμ.446/2017  (Απόσπασμα Πρακτικού 13/25-5-2017) ΑΔΑ:602Β7ΛΚ-25Φ και 1309/2017 

(Απόσπασμα Πρακτικού 33/20-12-2017) ΑΔΑ:6Τ8Σ7ΛΚ-8ΞΜ Αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης 

        9.  Την Α/Α 3008/2018 (ΑΠ 153885/6-7-2018  ΑΔΑ7θν27λκ-θ72: Απόφαση έγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης για την  σύμβαση  μίσθωσης εργου 

με ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «THINKNATURE» 

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της 

Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: 

“ThinkNature”- Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote 

innovation with Nature based solutions –Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την 

προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις»,του Ευρωπαικού 

Προγράμματος Horizon 2020 και συγκεκριμένα: α) Την  τεχνική υποστήριξη του Συντονιστή και της 

Ομάδας Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης 

β) Την  προετοιμασία των συναντήσεων εργασίας/διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς εμπειρίας 

και καλών πρακτικών 

γ)Την  προετοιμασία του υλικού των συναντήσεων των εταίρων του έργου 

δ)Την καταγραφή των απόψεων και των συμπερασμάτων των συναντήσεων των εταίρων και την 

αξιολόγησή τους 

ε) Την προετοιμασία των επικοινωνιακών δράσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων 

στ) Την καταγραφή και αξιολόγηση των  τοπικών κατευθυντήριων γραμμών και περιφερειακών 

δράσεων σε ό,τι αφορά το έργο THINKNATURE, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

 Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών συμφωνείται κατ΄ αποκοπή αμοιβή για το 

χρονικό διάστημα της σύμβασης ποσού είκοσι χιλιάδων  ευρώ (20.000,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων (ασφαλισμένου και 

εργοδότη) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016  (ΦΕΚ 85 Α’). 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): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

                109                                                                Ηράκλειο 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

12 μηνες 

 
1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

109 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 

ΑΔΑ: 6Κ1Λ7ΛΚ-7Γ4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 

Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) 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 Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής 

και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η 

ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας 

2.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού  αναγνωρισμένο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφούς 

με το βασικό τίτλο σπουδών  γνωστικού αντικειμένου. 

3.Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. O τρόπος απόδειξης 

γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με 

σήμανση έκδοσης 14-3-2018 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 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. 

ΑΔΑ: 6Κ1Λ7ΛΚ-7Γ4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 5.Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων . 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 

άτομο με τα ανωτέρω προσόντα).  

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 

Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 

Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) 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 Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής 

και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η 

ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας 

2.Τουλάχιστον καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας. O τρόπος απόδειξης 

γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με 

σήμανση έκδοσης 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

ΑΔΑ: 6Κ1Λ7ΛΚ-7Γ4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  

απασχόλησης 
Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

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 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. 

4.Εμπειρία Εργασιακή εμπειρία σε λογιστική και οικονομική διαχείριση. 

 

 

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

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

109 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 

ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση ελεύθερου 

επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με θέματα σχεδιασμού-

συντονισμού-παρακολούθησης, διοίκησης και διαχείρισης έργων και 

Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 

την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικά 

δικαιολογητικά.  

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 «04-10-2016»  (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 «04-10-2016», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας , να 

δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού Ηρακλείου. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-

2018» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-3-2018»  να γίνει στο κατάστημα της 

υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου και 

στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ηρακλείου, όπου εδρεύει η 

υπηρεσία . Θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα το οποίο θα υπογραφεί από 

δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας . 

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: Περιφέρεια Κρήτης, 

Διεύθυνση Διοίκησης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα 

Προσωπικού,  υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813400366).  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, στα καταστήματα των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του δήμου Ηρακλείου,  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.  

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 τη Συντονίστρια του 

Ευρωπαϊκού Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης κ. Χατζηγιάννη Ελένη  (τηλ. επικοινωνίας: 2813 410110). 

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. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄επικουρίας.).  
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2. 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 τα βαθμολογούμενα 

κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. 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,  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 

Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο, απευθύνοντάς 

την στο Τμήμα Προσωπικού,  υπόψιν κας Νεονάκη Χαριστής (τηλ. επικοινωνίας: 2813400366).  . 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 

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

αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου από την υπηρεσίας μας  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 

μίσθωσης έργου.   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί  το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», 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 «14-3-2018» και Απόδειξη 

Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-3-2018» . 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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