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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ Κρήτης 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
β. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. και ισχύει σήμερα.
γ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 
140/Β/18-2-98).
δ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 
Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
2. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
3.Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο 
εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
4.Το άρθρο 21 του Ν.4452/2017
5.Τo άρθρo 681 του Αστικού Κώδικα.
6.Την αρ. πρωτ. 55/14-05-2021 Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΤΑΚ 2525/17-05-2021) εισήγηση για 
την πενταετή Συμφωνία Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και της 
Περιφέρειας Κρήτης (Π.Κ), που αφορά το έργο Europe Direct 2021-2025 με αριθμό 
COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 ED Crete.
7.Την με αρ.πρωτ. 55/14-05-2021 Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΤΑΚ 2525/17-05-2021) εισήγηση της 
συντονίστριας του προγράμματος EUROPE DIRECT για το έτος 2021 με επισυναπτόμενη την ετήσια 
ειδική συμφωνία επιχορήγησης που αφορά το έργο EUROPE DIRECT 2021 με αριθμό 
COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 ED Crete.
8.Την αρ. 5.150/07-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α Κρήτης για το πρόγραμμα EUROPE DIRECT 
2021.
9.Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 92/20-09-2021 εισήγηση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
μίσθωσης έργου στο πρόγραμμα EUROPE DIRECT 2021.
10.Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του EUROPE DIRECT 2021.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Δυο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο του 
προγράμματος EUROPE DIRECT 2021 με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
και μέχρι το τέλος του προγράμματος  ήτοι την 31/12/2021 .

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
 Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων 
και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να 
κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας 
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από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και διαθεσιμότητα για την 

εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την συντονίστρια του Προγράμματος .
 Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές .Εξαίρεση: Δεν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως, για τους όποιους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

•Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής στις Πολιτικές επιστήμες και Δημόσια διοίκηση . 

•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster συναφούς αντικειμένου . 

•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

•Χειρισμός εφαρμογών γραφείου Η/Υ και ικανότητα διαχείρισης ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

•Αποδεδειγμένη 3 έτης εμπειρία απασχόλησης σε θέματα ευρωπαϊκής πληροφόρησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 Αποδεδειγμένη εμπειρία ενεργής συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές 
με θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας είναι οι τριάντα πέντε (35) 
μονάδες.

 Αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά ή σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ευρωπαϊκά 
θέματα. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας είναι οι τριάντα πέντε (35) μονάδες.

 Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε Προσωπική Συνέντευξη κατά την οποία θα βαθμολογηθούν η 
οργανωτική ικανότητα ως πέντε (5) μονάδες, η επικοινωνιακή ικανότητα έως δέκα (10) μονάδες, η 
αντίληψη των απαιτήσεων και των γενικών στόχων του προγράμματος έως πέντε (5) μονάδες, η 
συνεργατικότητα και η λειτουργία εντός ομάδας έως πέντε (5) μονάδες και η ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα έως πέντε (5) μονάδες. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας είναι οι τριάντα (30) 
μονάδες.

2.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

•Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
•Χειρισμός εφαρμογών γραφείου Η/Υ

•Αποδεδειγμένη 3τής εμπειρία απασχόλησης στην εκπαίδευση ανηλίκων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας πλην της Αγγλικής - Ελληνικής. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας 
είναι οι τριάντα πέντε (35) μονάδες.

 Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε θέματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
και διαχείριση των συμπεριφορικών τους προβλημάτων. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας είναι οι 
τριάντα πέντε (35) μονάδες.

 Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε Προσωπική Συνέντευξη κατά την οποία θα βαθμολογηθούν, η 
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οργανωτική ικανότητα ως πέντε (5) μονάδες, η επικοινωνιακή ικανότητα έως δέκα (10) 
μονάδες, η αντίληψη των απαιτήσεων και των γενικών στόχων του προγράμματος έως πέντε 
(5) μονάδες, η συνεργατικότητα και η λειτουργία εντός ομάδας έως πέντε (5) μονάδες και η 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα έως πέντε (5) μονάδες. Μέγιστο σύνολο βαθμολογίας είναι οι 
τριάντα (30) μονάδες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν : 

Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή 
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης 
Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της πρόσκλησης 
τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του 
Συμβουλίου της Ε.Ε.).Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο , απαιτείτα ιβεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
αποκτηθεί σε κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί Πράξη 
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας 
(Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το 
Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των 
άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α’), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης 
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Γ) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η διαθέσιμη θέση  θα καλυφθεί από άτομα με τίτλο σπουδών που αναφέρεται ανωτέρω στα 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ενημέρωση 
των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές,η διαχείριση και ενημέρωση της 
ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, Instagram, youtube),οι σχέσεις με τα 
τοπικά ΜΜΕ και τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, η εκπροσώπηση και την ενεργή 
συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, η  ευαισθητοποίηση σχετικά 
με ευαίσθητα θέματα της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο, η προώθηση ενός περιφερειακού δικτύου δικτύων 
ευρωπαϊκής υφής πληροφορίας ,η  προώθηση των θεσμών της ΕΕ και των πολιτικών αυτής στην Α`θμια, 
Β`θμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η  προώθηση των θεσμών της ΕΕ και των πολιτικών και προγραμμάτων 
σε ιδιωτικούς, δημόσιους, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, η συγγραφή 
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δελτίων τύπου για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα και προώθηση αυτών και η πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και αρθρογραφίας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κεντρικούς θεματικούς άξονες 
κορυφαία ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας

Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα:

• Απολογιστικές εκθέσεις. 

• Σχέδιο δράσης της υλοποίησης του Προγράμματος . 

• Έκθεση διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδας, συνοδευόμενη από αριθμό 
αναρτήσεων και στατιστικά στοιχεία.

• Έκθεση ανάδρασης μέσω του εργαλείου υποβολής αναφοράς-Intranet.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι :

 Οι ενημερώσεις ανηλίκων της Περιφέρειάς Κρήτης σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές,

 Πραγματοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές  για νέους , 

καθώς και για τα προγράμματα κινητικότητας και μαθησιακών λειτουργιών που τους αφορούν.

 Σύνταξη και διακίνηση ενημερωτικών δελτίων και επιστολών αναφορικά με τις δράσεις του 

προγράμματος.

Παραδοτέα

Τα Παραδοτέα στο πλαίσιο της σύμβασης έργου είναι τα ακόλουθα:

• Αναφορά ενημερωτικών δράσεων σε ανήλικους

• Αναφορά πραγματοποίησης σεμιναρίων

• Στατιστικές αναφορές

Ε.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται από της υπογραφής της και μέχρι την 
ημερομηνία λήξης του προγράμματος ήτοι την  31/12/2021.

Το έργο θα εκτελείται στα γραφεία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Ηρακλείου όπου και 
θα του παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις και υλικοτεχνική υποδομή.

ΣΤ.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία 
θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο 
τρόπος πληρωμής.

Ζ.ΑΜΟΙΒΗ 

H συνολική αμοιβή ορίζεται  για τον ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ σε  8.550,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ σε 3.000,00 € 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων .

Τα έξοδα κίνησης και διαμονής εκτός έδρας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για τις ανάγκες του 
προγράμματος, για συλλογή στοιχείων, παρουσίαση εργασιών, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας 
και σχετικά συνέδρια θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές ο δικαιούχος θα εκδίδει τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και 
θα είναι ασφαλισμένοι στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους 
επιμέλεια και δαπάνες.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι υποψήφιοι  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.

Η. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(1). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην 
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βλ. συνημμένο υπόδειγμα) 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών. 
4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
5. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εμπειρίας (απαιτούμενης ή και επιθυμητής εφόσον υπάρχει), ή 
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία 
(π.χ. συμβάσεις έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, συμβάσεις εργασίας 
κ.λ.π.).
6. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών ξένης γλώσσας
7. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε ενδιαφερόμενου (π.χ. αντίγραφο τίτλων ξένης 
γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 
Η/Υ κ.λ.π.).
8. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία 
θα δηλώνεται:

 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

 για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Τρόπος απόδειξης εμπειρίας

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε 

φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την 
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οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 

παροχής.

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:

i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης (ήτοι Βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ).

Όταν η εμπειρία αφορά στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος:

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής 

του.

ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του.

iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας (απλά αντίγραφα).

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των γενικών και απαιτούμενων προσόντων καθίσταται 
ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

(2) Υποβολή Δικαιολογητικών συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται 
ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία 
του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ    Ή   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(επιλέγεται ένα από τα δυο )

και η διεύθυνση του ΠΤΑ Κρήτης , όπως παρακάτω:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΟΥ 3

ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΔΑΞ 

ΚΤΗΡΙΟ Γ 

Β ΟΡΟΦΟΣ

71303 Ηράκλειο 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Δέκα (10) ημέρες, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Δευτέρα 04/10/2021  και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΠΤΑ Κρήτης (www.pta.gr) 
και του Κέντρου Eυρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης (www.europedirect-crete.gr).

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση αιτήσεων 
από υποψηφίους.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει 
στo ΠΤΑ Κρήτης  μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα ( 14:00 μ.μ ), η οποία προκύπτει 
από το πρωτόκολλο που τηρείται στην υπηρεσία. Το ΠΤΑ Κρήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στο ΠΤΑ Κρήτης  μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Θ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί  την Τρίτη 05/10/2021  και ώρα 11.00 στα 
γραφεία του ΠΤΑ Κρήτης από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συστηθεί για τον σκοπό αυτό .

 Η επιτροπή αξιολόγησης θα εισηγηθεί ανάλογα στο πρόεδρο του  Δ.Σ. του ΠΤΑ Κρήτης , σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τρόπο: 

 Τα «Γενικά Προσόντα» και «Τυπικά Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 
στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). 
 Η αξιολόγηση των «Πρόσθετων Προσόντων» των υποψηφίων που τα πληρούν θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες και 
συγκεκριμένα:

Το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας όλων των κριτηρίων έχει ως μέγιστη τιμή τις 100 
μονάδες.

Κριτήρια αξιολόγησης επιστημονικού συνεργάτη

 Κριτήριο Αξιολόγησης Σ.Β

Α
Αποδεδειγμένη εμπειρία ενεργής συμμετοχής σε 

επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με 
θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών.

35



[8]

Β
Αρθρογραφία σε  επιστημονικά περιοδικά ή σε έντυπο 

και ηλεκτρονικό τύπο για ευρωπαϊκά θέματα.
35

Γ Προσωπική Συνέντευξη 30

Γ.1 Οργανωτική ικανότητα 5

Γ.2 Επικοινωνιακή ικανότητα 10

Γ.3
Αντίληψη απαιτήσεων έργου και γενικών στόχων 

προγράμματος
5

Γ.4 Συνεργατικότητα και λειτουργία εντός ομάδας 5

Γ.5 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 5

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100

Κριτήρια αξιολόγησης διοικητικού προσωπικού

 Κριτήριο Αξιολόγησης Σ.Β

Α
Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας πλην της Αγγλικής - 

Ελληνικής.
35

Β
Παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε 

θέματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και 
διαχείριση των συμπεριφορικών τους προβλημάτων

35

Γ Προσωπική Συνέντευξη 30

Γ.1 Οργανωτική ικανότητα 5

Γ.2 Επικοινωνιακή ικανότητα 10

Γ.3
Αντίληψη απαιτήσεων έργου και γενικών στόχων 

προγράμματος
5

Γ.4 Συνεργατικότητα και λειτουργία εντός ομάδας 5

Γ.5 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 5

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100

Ι.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά 

δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει 

δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα τoυ και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων 

υποψηφίων. 

Όλο το απαραίτητο προσωπικό για τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης είναι τα μόνα πρόσωπα που 

επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.
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Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης 

σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Κρήτης ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Πληροφορίες / Διευκρινίσεις

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή/και  διευκρινίσεις, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης , Τηλ.2810-220145 , 2810-302469 , Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 14:00 email: pta@pta.gr .

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

mailto:pta@pta.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο: …………………………………………………………………………………………………

Όνομα: …………………………………………………………………………………………………….

Όνομα πατρός: ……………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………

Πόλη: ……………………………………………………………………………………………………….

Ταχυδρομικός κώδικας: …………………………………………………………………………

Αριθμός τηλεφώνου οικίας………………………………………………………………………

Αριθμός κινητού τηλεφώνου: …………………………………………………………………

Ε-mail………………………………………………………………………………………………………….

Αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ.                 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου και στο πλαίσιο αυτής υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία: ……………………….

Με εκτίμηση,

……………………………………..

 (Υπογραφή)
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