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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ      Ημερ. 19/6/2019 

Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29,Τ.Κ. 73135, Χανιά Αρ.Πρωτ: 28162 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, Ν.2527/1997 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π.Ε 3.6.2 & 3.6.3- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και του Ν.4555/2018 “Πρόγραμμα 
Κλεισθένης”. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. 3449/05-02-2018 «Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών». 

4. Το Ν.4314/2014 (Α'265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο 
εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συµβάσεις που διαρκούν όσο 
το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο 
και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 
του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (περίπτ.κζ΄παρ.1 
άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 σύμφωνα 
με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο 
αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων εξαιρούνται από τις διατάξεις 
των παρ. 1-5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/94. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.). 
8. Τη με αρ. 302322/ΥΔ 4693/ 27-11-2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Ermis-F» μεταξύ του 

κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Συνεργασίας  Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020. 
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9. Το με αρ. Πρωτ. 803/2017 εγκεκριμένο Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) της πράξης: 

«Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “Ermis-F”. 
10. Τη με αρ. 627/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφασης ΔΣ με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της πράξης ” 

Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “Ermis-F” στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020” 

11. Τη με αρ. πρωτ. 1023/25-10-2017 έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005 του 
ΥΠΕΣ περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα πράξης “ Διαδικτυακή Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “Ermis-F 

12. Τη με αρ. 139728/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, 
στη ΣΑΕΠ-102/6. 

13. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο μέρος του με 
αρ. πρωτ. 803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, το οποίο έχει 
υπογραφεί και προκύπτει από την υπ’αριθμ. 302305/ΥΔ4673/27-11-2017 Σύμβαση 
Χρηματοδότησης μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου του έργου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

14. Την υπ’ αριθμ. 403/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης διενέργειας τη 
διαδικασίας πρόσληψης με Σ.Μ.Ε στα πλαίσια της πράξης Ermis-F. 

15. Τη με αρ. πρωτ. 27049/12-06-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως και την καταληκτική ημερομηνία λήξης 

της πράξης Ermis-F  (έως 30.06.2020, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο), ενός ατόμου κλάδου 

και ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει αυτού, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, για 

την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων. 

Το αντικείμενο είναι η υλοποίηση των παραδοτέων «3.6.2 & 3.6.3- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS-F», Ανώτατου εγκεκριμένου 

Προϋπολογισμού 26.000,00€. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει από την υποχρέωση που ο Δήμος Χανίων έχει 

αναλάβει με τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων Εργασιών (Π.Ε) 

της πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων- Πλημμύρες” με ακρωνύμιο “Ermis-

F”. 

 Το “Ermis-F” εγκρίθηκε με την υπ’αριθμό 302322/ΥΔ 4693 – 27/11/2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος «INTERREG V-A » Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, και εμπεριέχεται στο 

εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο μέρος του με αρ. πρωτ. 

803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί και προκύπτει από την 

Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Ermis-F» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος ΣυνεργασίαςInterreg V-A Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020. Η πράξη “Ermis-F” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Ο εργολήπτης θα πρέπει να ανήκει στον κλάδο που εμπεριέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α που ακολουθεί και θα 

πρέπει να πληροί τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που αναλύονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ Β. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τόπος 

εκτέλεσης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

 
101  

 

 
ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΕ Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και 

ελλείψει αυτών 

ΠΕ Τοπογράφων 
Μηχ/κών   

Έως 13 μήνες 

(από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

την λήξη του 

έργου) 

 

 
1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός  

Απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα 

 
 
 

 
 
101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. 1. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τον κλάδο και κατηγορία ΠΕ Μηχανικών 

Περιβάλλοντος και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Συγκεκριμένα, 

για τους ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

Και εν ελλείψει αυτών, για τους ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ  

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών. 

2. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Β2 επιπέδου) 

3.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων, β) Υπολογιστικά φύλλα, 
γ) Παρουσιάσεις και δ) Υπηρεσίες διαδικτύου. 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων ή 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών. 

2.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών. 

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των  καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-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 Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς 
εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως 
ισχύει).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται άριστη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας 
σύμφωνα με το παράρτημα της γλωσσομάθειας, με σήμανση έκδοσης «12/4/2019. Δεν απαιτείται η 
απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς 
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αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη , από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ 
Αιγύπτου. 

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, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' 
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή με σήμανση έκδοσης 
«12/4/2019  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. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

κατηγορίες  ΠΕ  5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 …  400 

 
     2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 100 μονάδες 

 

     3. ΓΕΝΙΚΗ 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 

 
    4. ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε  
διαχειριστικό σχέδιο πλημμυρών: 200 μονάδες 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ 

 

Ως βαθμολογούμενη γενική εμπειρία για την παραπάνω θέση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 

ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 

με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται ή με τον βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο 

συμμετέχει, για την εκτέλεση του έργου. 

Ως βαθμολογούμενη ειδική εμπειρία για την παραπάνω θέση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας 

ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε διαχειριστικό σχέδιο κινδύνων πλημμυρών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον 

οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος και τεκμηριώνεται με την προσκόμιση μαζί με την αίτηση των 

παρακάτω δικαιολογητικών: 

Για την Γενική εμπειρία απαιτείται:  

· Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 
της ασφάλισης. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, 
εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Για την εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον: 

- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και 
η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης 
να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση 

κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της 

εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής 

υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης 

εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο 

δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 

προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
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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 των Ειδικών Παραρτημάτων: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 

«12/4/2019 » και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17/01/2019», δικαιολογητικά. 

 

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, 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   τα   Ειδικά Παραρτήματα ΑΣΕΠ: Απόδειξη 

Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «12/04/2019» και Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 

«17/01/2019»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Χανίων www.chania.gr. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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: Κυδωνίας 29, Τ.Κ 73135 Χανιά, προς τη 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δήμου Χανίων 

απευθύνοντάς την στην Ελευθερία Κυριακάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2821341675 - 674). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεις 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 

υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

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 χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος, 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 και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

http://www.chania.gr/
http://www.chania.gr/
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Οι αιτήσεις των υποψηφίων επεξεργάζονται και κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων όπως 

αναφέρονται στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων 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, ειδική εμπειρία, εμπειρία). 

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει 

τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. 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 οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων καθώς και στη σελίδα 

www.chania.gr . 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η υποβολή αίτησης θεραπείας μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της ανάρτησής τους. Η αίτησης θεραπείας κατατίθεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή απευθείας  στο  Δήμο  Χανίων  (Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας  29,  Τ.Κ  73135  Χανιά, Τμήμα 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 

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

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

αίτηση θεραπείας συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων. 

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. 

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 

για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

 

http://www.chania.gr/
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