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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α), όπως 

αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α)  

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α) 

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (ΦΕΚ 280 Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 

(ΦΕΚ 17 Α’). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 

6. Τις διατάξεις του π.δ 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την αριθμ. 1218/16.2.2021 

(Β΄ 762) ΑΔΑ: Ω5ΞΖ7ΛΚ-ΜΧΔ, Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

της Περιφέρειας Κρήτης». 
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7. Την εγκεκριμένη πρόταση του έργου με αριθμό: SEP-210591013. 

8. Την αρ. 54/2020 (Πρακτικό 7/6-5-2020, ΑΔΑ:97ΗΑ7ΛΚ-ΞΩ0) Απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου για αποδοχή υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: 

“Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” 

(αξιοποίηση ορεινών περιοχών μέσω διασύνδεσης και πράσινης ανάπτυξης) με 

ακρωνύμιο “MOVING”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Horizon 

2020 – Έρευνα και Καινοτομία (Research and Innovation Framework 

Programme), Αγροτική Αναγέννηση 2019 (Rural Renaissance 2019)».  

9. Το αρ. 1056/26-6-2019 Επιστολή Προσχώρησης και Μη Δημοσιοποίησης της 

Συμφωνίας (Accession Letter and Non-Disclosure Agreement). 

10. Την αρ. 862739 Εταιρική Συμφωνία (Grant Agreement). 

11. Την αρ. Γ/ΟΙΚ./991/30-6-2020 Απόφαση Συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης & Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “MOVING”.  

12. Την από 24/9/2020 καταβολή της 1ης προχρηματοδότησης του έργου.  

13. Την αρ. 8/2021 (Πρακτικό 2/28-1-2021, ΑΔΑ:Ψ8Δ87ΛΚ-Σ62) / ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΕ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου του 

ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and 

Green Growth” (MOVING) / Horizon 2020 – Research and Innovation 

Framework Programme / Rural Renaissance 2019». 

14. Την αρ. 401/2021 (Απόσπ. Πρακτικού Νο7/29-3-2021, ΑΔΑ: ΩΗΥΕ7ΛΚ-

ΘΕΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.  

Την αρ. 3431 (Αρ. Πρωτ. 113650/11-5-2021, ΑΔΑ:ΩΝ3Ι7ΛΚ-7ΓΡ)  Έγκριση 

Δέσμευσης Πίστωσης  για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).   

15. Την αρ. 3432 (Αρ. Πρωτ. 113823/11-5-2021, ΑΔΑ: ΨΤΜΟ7ΛΚ-PT1) Έγκριση 

Ανάληψη Υποχρέωσης για έξοδα δημοσιοποίησης σε τοπικές εφημερίδες για τις 

ανάγκες δημοσιότητας του έργου MOVING.    

16. Το αριθμ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ./581/18.05.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με το οποίο αιτείται τη διενέργεια 

διαδικασίας σύνταξης, δημοσιοποίησης ανακοίνωσης πρόσληψης με Σύμβαση 

Μίσθωσης Έργου και σύμβασης πρόσληψης προσωπικού, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “MOVING”, με κωδικό αριθμό: 862739 / 

HORIZON 2020, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος . 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

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

της Περιφέρειας Κρήτης, με τόπο εκτέλεσης του έργου το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας  

Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο (Ηγουμένου Γαβριήλ 103, 2ος όροφος), στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: “MOVING”, με κωδικό αριθμό: 862739/ HORIZON 

2020, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.  

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 

105 

Διεύθυνση Ανάπτυξης, 

Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και 

Απασχόλησης, 

Ρέθυμνο 

ΠΕ Δασολόγων και 

Φυσικού 

Περιβάλλοντος ή 

ΠΕ Δασολόγων και 

Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων ή 

εν ελλείψει ΠΕ 

Δασολόγων. 

 

 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

 έως 

31.08.2024. 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του 
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Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου 
γ)Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. O τρόπος απόδειξης 
γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμαν-
ση έκδοσης «07.12.2020» και τα οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας ανακοίνωσης 
 
δ) 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 παράρτημα του 
ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «20.05.2020», οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης. 

Εμπειρία 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Εμπειρία και τρόπος απόδειξης 

105 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη πριν και μετά την απόκτηση του 
δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 
Δασολόγου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής: 
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου 
μέχρι και 29-6-2002 λαμβάνεται υπόψη, διότι μέχρι την 
ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο επαγγελματική άδεια για την 
άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού.  

Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά 
λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με βεβαίωση (ν. 
3919/2011) και προσμετρείται μετά την απόκτηση του 
δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 
Δασολόγου.  

Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον ίδιο 
εργοδότη που άρχισε πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν το 
δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 
Δασολόγου σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και 
πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
προκειμένου να γίνει δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία, 
πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη συνολική 
χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής 
κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου και 
προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών εμπειρίας, ο 
υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του 
ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής 
κτήσης αυτής 
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 Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον ανωτέρω κωδικό απασχόλησης νοείται η 

απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή 

άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος σε έργα συναφή με θέματα Δασολογίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 

«02.12.2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

Το Αντικείμενο  της σύμβασης έχει ως εξής:   

Διοικητική (αναφορές και εκθέσεις προόδου) και επιστημονική υποστήριξη 

[συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (WP)] του έργου.  

Ειδικότερα:  

• Συμμετοχή στη δημιουργία, αξιολόγηση, παρακολούθηση και βιωσιμότητα των 

αλυσίδων αξίας ορεινών περιοχών (Mountain Value Chain) και  

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας, 

συνεργασίας και δικτύωσης, όπως αναφέρονται και απορρέουν από την ε-

γκεκριμένη αίτηση (Proposal Submission) του έργου MOVING με αριθμό 

SEP-210591013,  

σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή του έργου.   

Συνολική διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες. Ημερομηνία έναρξης του έργου 1 

Σεπτεμβρίου 2020 και ημερομηνία λήξης 31-8-2024. Η διάρκεια της ΣΜΕ είναι από 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μέχρι και την ημερομηνία λήξης του 

έργου 31-8-2024. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η διάρκεια της ΣΜΕ 

παρατείνεται αντίστοιχα χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Η αμοιβή θα καλυφθεί από την ειδική κατηγορία δαπάνης Προσωπικού 

(Personnel) συνολικού ύψους 30.224,00 € (οι πάσης φύσεως κρατήσεις επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο). Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται, για το έτος 2021 σε 6.000,00€, το έτος 

2022 σε 8.200,00 €, το έτος 2023 8.200,00 € και το έτος 2024 σε 7.824,00 € 

Σύμφωνα με την αρ. 401/2021 (Απόσπ. Πρακτικού Νο7/29-3-2021, ΑΔΑ: 

ΩΗΥΕ7ΛΚ-ΘΕΛ) Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής (σελ. 6, παρ. Α) ο 

ανάδοχος θα παρέχει το έργο με φυσική παρουσία στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 

Ρεθύμνης / Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης 
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(Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο), και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Τεχνικής Επιτροπής του έργου.    

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

1. Να είναι έλληνες πολίτες.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 

παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 

Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντι-

νούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χω-

ρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση 

ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύε-

ται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελλη-

νικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 

ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του «Πα-

ράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση 

έκδοσης «02.12.2019». Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσ-

σας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς 

που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη , από τα νησιά Ίμβρο και Τένε-

δο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-

σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν ανα-

βολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβα-

ση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία. 

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 

στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωρο-
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δοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κα-

τά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενε-

τήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω 

καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

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

6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξέ-

νης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί πα-

ραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων 

τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. 

Βαθμολόγηση Κριτηρίων 

1. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 

2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

        1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) 
 

        2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420  

……3. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης                                                                                     200 

……4. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.                                                                                              100 

……5. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Άριστη γνώση:  70 

 Πολύ καλή γνώση 50 

 Καλή γνώση 30 

       6. ή 7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

 
        8. ή 9. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           
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Απαραίτητα δικαιολογητικά 

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 σή-

μανση έκδοσης «02.12.2019»,  δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩ-

ΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με 
σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και ειδικότερα στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου 
ΙΙ με τίτλο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     ».  

Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας 
(Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλ-
λονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση 
από δημόσια υπηρεσία. 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις 
ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και 
κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»  με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία θα περιέχει την προκηρυσσόμενη 

θέση, τα όρια ηλικίας, τα απαιτούμενα προσόντα, την υπηρεσία στην οποία θα 

υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και την προθεσμία μέσα στην οποία θα 

υποβληθούν οι αιτήσεις,  να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές 

εφημερίδες του νομού Ρεθύμνης εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 

εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή 

δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019»  και τα 

Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17.05.2021» 
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και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07.12.2020» να γίνει στον χώρο 

ανακοινώσεων του καταστήματος της υπηρεσίας μας,  στο χώρο των ανακοινώσεων 

του καταστήματος της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο), στα καταστήματα των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και  Λασιθίου, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

Κρήτης (www.crete.gov.gr ) καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος 

του Δήμου Ρεθύμνης. Επιπλέον θα αναρτηθεί στον κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr). Θα συνταχθεί και το 

σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα 

Προσωπικού, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 

ΤΚ.74133, Ρέθυμνο στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Πανταζή Γεωργίου-

Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 28313-40721, 28313-40735).   

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, στο χώρο των ανακοινώσεων των καταστημάτων της Περιφέρειας Κρήτης 

(Ηράκλειο), στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και  Λασιθίου, 

στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), καθώς και στον 

χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, 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) 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)· β) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 

http://www.crete.gov.gr)/
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(www.crete.gov.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της 

διαδρομής Σύνδεσμοι: → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (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). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει 

βάσει των κριτηρίων της Ανακοίνωσης. Η κατάταξη μεταξύ 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, 

μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της 

θέση, μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό 

αντικείμενο, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυτεκνική 

ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα).  

 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 βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία), και ούτω καθεξής. Αν και 

πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία 

γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 

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 της 

υπηρεσίας μας και της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και στο δικτυακό τόπο αυτής 

(www.crete.gov.gr.), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα 

υπογραφεί από δυο υπαλλήλους της Υπηρεσίας. 

http://www.crete.gov.gr)/
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Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η 

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση  αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pantazis@crete.gov.gr ) 

και θα εξεταστεί από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης & Υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Έργου “MOVING” που έχει ορισθεί με την αριθμ. Γ/ΟΙΚ./991/30-6-

2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η υπηρεσία μας οφείλει να αποστείλει 

στην Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης & Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 

“MOVING” εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και 

των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των 

πινάκων κατάταξης. 

Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα 

υποψήφιο μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των 

πινάκων βάσει κατ΄ ένσταση ελέγχου από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “MOVING”, που συνεπάγεται ανακατάταξη 

των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση 

μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο ο οποίος δεν δικαιούνται 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. 

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 «02.12.2019», 

το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης 

δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
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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 «17.05.2021» 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: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – 

Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθωση Έργου (ΣΜΕ) 

  

 Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

 Σταύρος  Αρναουτάκης  
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