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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»Πράξης 

 «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη
συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5099319, η

οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας (εθνικοί πόροι) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ)

Το Επιμελητήριο Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
3. Τη με αριθμ. 3128/22-7-2021  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και

αυτοαπασχολούμενων  από το  Επιμελητήριο   Λασιθίου  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  διαρθρωτικές  αλλαγές  της
οικονομίας  στην  Περιφέρεια  Κρήτης»  και  MIS 5049547  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Κρήτη  2014-2020»  και  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Προώθηση  της  Απασχόλησης  και  προσαρμογή  των
εργαζομένων στις αλλαγές» 

4. Την  με  αριθμό  πρωτ.  346/15-4-2021  Απόφαση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του  Υποέργου  (2)  «Διαχείριση  και
Δημοσιότητα» της Πράξης «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο
Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5099319

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4314/2014  (ΦΕΚ Α'  265/23/12/2014)  Α)  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  L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση του ν.  3419/2005 (Α 297) και  άλλες  διατάξεις,  σχετικά με  τη  θέσπιση των κανόνων που
διέπουν το  συντονισμό,  τη  διαχείριση,  τον έλεγχο και  την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020.

6. Τη  με  αριθ.  137675/EΥΘΥ1016,  (ΦΕΚ  5968/Β/31.12.18)  Αντικατάσταση  της  υπ’  αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014  –  2020  -  Έλεγχοι  νομιμότητας  δημοσίων  συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». 

7. Το άρθρο 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α/8-10-1997):Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

8. Την με Α.Π. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  προγραμμάτων Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (ΑΔΑ-6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).
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9. Την με Α.Π. 102768/1-10-2020 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της 
εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»» (ΑΔΑ-60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ)

10. Την με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020).
11. Tην με  αρ. πρωτ. 3128/22-7-2021 απόφαση ένταξης της περιφέρειας Κρήτης της  πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5099319

(Κωδ: 2021ΕΠ00210053 της ΣΑΕΠ 0021) που χρηματοδοτείται  από το ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020
12. Tην με αριθμό 18/03-08-2021 απόφαση αποδοχής της υπ. Αρ. 3128/22-7-2021 απόφαση ένταξης της περιφέρειας

Κρήτης από το ΔΣ του Επιμελητηρίου Λασιθίου
13. Την υπ΄ αριθμ. 32/26-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου για τη σύσταση: 

α) της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων κατά την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων
και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της
οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5099319.
β) της  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  τω  υποψήφιων  ωφελουμένων  κατά  την  υλοποίηση  της  πράξης:
«Κατάρτιση-Πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη συμμετοχή
τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5099319
γ) της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων και των 2 υποέργων (υποέργα 1 και 2) της πράξης
«Κατάρτιση  -  Πιστοποίηση  εργαζομένων  και  αυτοαπασχολούμενων  από  το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  για  τη
συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5099319
δ) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του υποέργου 2: «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης» της
πράξης  με  κωδικό  ΟΠΣ  5099319  προϋπολογισμού  30.400,00€  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

14. Την υπ΄ αριθμ. 27/26-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου για την έγκριση
της παρούσας πρόσκλησης.

Ανακοινώνει

Ότι  προτίθεται  να  συνάψει  τρεις  (3)  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  με  φυσικά  πρόσωπα,  χρονικής  διάρκειας  όπως
αντιστοίχως  αναγράφεται  παρακάτω  για  κάθε  κωδικό  Θέσης,  στο  πλαίσιο  της  πράξης  «Κατάρτιση  -  Πιστοποίηση
εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές
αλλαγές  της  οικονομίας  στην  Περιφέρεια  Κρήτης»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5099319, που  υλοποιεί  ως  Δικαιούχος,  ως
ακολούθως:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ*

ΠΟ _(01) 1
Υπεύθυνος 
Φυσικού 
Αντικειμένου

Υλοποίηση 
Παραδοτέων /
Δίπλωμα 
σπουδών 
κατά 
προτίμηση 
οικονομικών, 
εκπαιδευτικώ
ν ή 
διοικητικών 
επιστημών

Π1.1 Τριμηνιαίες Εκθέσεις 
Φυσικού Αντικειμένου
Π1.5: Αρχείο 
ωφελούμενων - 
Συμμετεχόντων στις 
δράσεις Κατάρτισης & 
Πιστοποίησης
Π1.3: Πρόγραμμα 
επιτόπιων Ελέγχων / 
Εκθέσεις και πορίσματα 
επιτόπιων ελέγχων

Απαραίτητα Τυπικά προσόντα
 Δίπλωμα σπουδών κατά προτίμηση 

οικονομικών, εκπαιδευτικών ή διοικητικών 
επιστημών

 Τουλάχιστον πενταετής (5) Eπαγγελματική 
εμπειρία στον προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων καθώς και στην κατάρτιση των 
σχετικών εντύπων (τεχνικά δελτία, 
περιοδικές αναφορές προόδου)

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην 
εκπαίδευση ενηλίκων

Επιπρόσθετα Προσόντα /Μοριοδοτούμενα 
κριτήρια
 Eπαγγελματική εμπειρία στον 

προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που 
σχετίζονται με την επαγγελματική 
κατάρτιση καθώς και στην κατάρτιση των 
σχετικών εντύπων (τεχνικά δελτία, 
περιοδικές αναφορές προόδου)- δυο  (2) 
μόρια για κάθε έτος (άνω των πεντε 
υποχρεωτικών) εμπειρίας, με μέγιστο τα 
τριάντα  (30) μόρια.

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε (5) 
μόρια.

Συνέντευξη: έως 15 μόρια
Μ έ γ ι σ τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α :  5 0  μ ό ρ ι α

ΜΗΝΕΣ: από
υπογραφή σύμβασης

εως 14/02/2023/
Συνολικά Διαθέσιμη
Δημόσια Δαπάνη=

10400,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομέν

ου του Φ.Π.Α.)
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΑΡ.
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ*

ΠΟ _(02) 1
Υπεύθυνος
Οικονομικού
Αντικειμένου

Υλοποίηση 
Παραδοτέων /
Δίπλωμα 
σπουδών 
κατά 
προτίμηση 
οικονομικών 
ή διοικητικών
επιστημών

Π1.1 Τριμηνιαίες Εκθέσεις 
Φυσικού Αντικειμένου
Π1.2: Τριμηνιαίες Εκθέσεις
Οικονομικού Αντικειμένου
Π1.3: Πρόγραμμα 
επιτόπιων Ελέγχων / 
Εκθέσεις και πορίσματα 
επιτόπιων ελέγχων
Π4.1: Φάκελος καταβολής 
εκπαιδευτικών 
επιδομάτων

Απαραίτητα Τυπικά προσόντα
 Δίπλωμα σπουδών οικονομικών
 Τουλάχιστον πενταετή (5) Eπαγγελματική 

εμπειρία στον προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων, τη διενέργεια εισπράξεων και 
πληρωμών καθώς και την κατάρτιση των 
σχετικών οικονομικών / λογιστικών 
αναφορών

Επιπρόσθετα Προσόντα /Μοριοδοτούμενα 
κριτήρια
 Eπαγγελματική εμπειρία στον 

προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικά με 
την επαγγελματική κατάρτιση και  τη 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών 
καθώς και την κατάρτιση των σχετικών 
οικονομικών / λογιστικών αναφορών- δυο 
(2) μόρια για κάθε έτος (άνω των πέντε 
υποχρεωτικών) εμπειρίας, με μέγιστο τα 
τριάντα  (30) μόρια.

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (10 μόρια)
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε (5) 

μόρια.
Συνέντευξη: έως 15 μόρια
Μ έ γ ι σ τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α :  6 0  μ ό ρ ι α

ΜΗΝΕΣ: από
υπογραφή σύμβασης

εως 14/02/2023 /
Συνολικά Διαθέσιμη
Δημόσια Δαπάνη=

10400,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομέν

ου του Φ.Π.Α.)

ΠΟ _(03) 1
Υπάλληλος
Διοικητικής

Υποστήριξης

Υλοποίηση 
Παραδοτέων /
Δίπλωμα 
σπουδών 
κατά 
προτίμηση

Π1.5: Αρχείο 
ωφελούμενων - 
Συμμετεχόντων στις 
δράσεις Κατάρτισης & 
Πιστοποίησης
Π3.1: Επικοινωνιακό 
πλάνο
Π3.2: Αρχείο αναθέσεων &
αποδεικτικά εκδόσεων 
έντυπου ενημερωτικού 
υλικού
Π3.3: Αρχείο αναθέσεων &
αποδεικτικά 
δημοσιεύσεων και 
ηλεκτρονικών 
καταχωρήσεων
Π3.4: Αρχείο αναθέσεων &
αποδεικτικά 
ενημερωτικών 
εκδηλώσεων

Απαραίτητα Τυπικά προσόντα
 Απόφοιτη/ος ΔΕ
 Eπαγγελματική εμπειρία σε ενέργειες 

δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων- δυο
(2) μόρια για κάθε έτος εμπειρίας, με 
μέγιστο τα τριάντα (30) μόρια.

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε (5) 
μόρια.

Επιπρόσθετα Προσόντα /Μοριοδοτούμενα 
κριτήρια
Συνέντευξη: έως 15 μόρια
Μ έ γ ι σ τ η  β α θ μ ο λ ο γ ί α :  6 0  μ ό ρ ι α

ΜΗΝΕΣ: από
υπογραφή σύμβασης

εως 14/02/2023 /
Συνολικά Διαθέσιμη
Δημόσια Δαπάνη=

9600,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομέν

ου του Φ.Π.Α.)

*Επισημαίνεται ότι στις αμοιβές συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως εισφορές, φόροι και λοιπές κρατήσεις, καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ.

Β. Σύντομη περιγραφή της πράξης
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του

ιδιωτικού  τομέα  γενικά,  ανεξάρτητα  από  τον  τομέα  της  οικονομίας  στον  οποίο  απασχολούνται.  Από  το  πρόγραμμα

αναμένεται να ωφεληθούν 342  εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας και αυτοαπασχολούμενοι, πού έχουν έδρα

ή  παράρτημα  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  μέσω  στοχευμένων  προγραμμάτων  κατάρτισης  τα  οποία  θα  οδηγήσουν  σε

πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν. 

Κάθε  πρόγραμμα  κατάρτισης  θα  είναι  θεωρητικής  εκπαίδευσης και  θα  έχει  διάρκεια  100ωρών  έκαστο.  Με  την

ολοκλήρωση  αυτού  οι  καταρτιζόμενοι  θα  συμμετάσχουν  σε  εξετάσεις  πιστοποίησης  των  προσόντων/γνώσεων  που

απέκτησαν.  Η  πιστοποίηση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω της  αξιολόγησης  των  γνώσεων  και  της  ικανότητάς  τους  από

διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΟ_(01  ) Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου  
Υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

 Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης όλων των εργασιών που σχετίζονται με την παρακολούθηση και
διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του Έργου που θα αναλάβει ο εξωτερικός Ανάδοχος.

 Ενημερώνει  το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  ΟΠΣ-ΕΣΠΑ  με  τα  όλα  τα  δεδομένα  και  έγγραφα
προγραμματισμού και  υλοποίησης που  απαιτούνται  για  την παρακολούθηση του  φυσικού αντικειμένου,  των
δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους.

 Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου, Δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του αναδόχου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΟ_(02  )  Υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου  
Υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου:

 οργάνωση  και  υλοποίηση  όλων  των  εργασιών  που  σχετίζονται  με  την  παρακολούθηση  και  διαχείριση  του
οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 

 αντιστοίχιση  των  αιτούμενων  δαπανών  με  το  φυσικό  αντικείμενο,  τον  προγραμματισμό  των  πληρωμών  την
εξασφάλισης της νομιμότητα και κανονικότητάς τους.

 Συμπληρώνει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών.
 ενημέρωση του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  ΟΠΣ-  ΕΣΠΑ με  όλα τα δεδομένα  και  έγγραφα

προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση
του οικονομικού αντικειμένου και των δεικτών. 

 οργάνωση και επίβλεψη της τήρησης των στοιχείων που πιστοποιούν το οικονομικό αντικείμενο.
 παρακολούθηση της έγκαιρης έκδοση και λήψη όλων των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τον ΚΦΑΣ

παραστατικών στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης.
 υποστήριξη  της  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  καταστάσεων  που  συνδέονται  με  την  υλοποίηση  του

Προγράμματος με βάση τις ισχύουσες κοινοτικές ή/και εθνικές διατάξεις.
 παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης.
 ενημέρωση των θεσμικών οργάνων για κάθε θέμα λογιστικής ή φοροτεχνικής φύσεως που αφορά την οικονομική

πορεία και διαχείριση της Πράξης.
 συνεργασία με τους Αναδόχους των Υποέργων, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην οικονομική διαχείριση της

Πράξης.
 ενημέρωση των θεσμικών οργάνων για κάθε θέμα λογιστικής ή φοροτεχνικής φύσεως που αφορά την οικονομική

πορεία και διαχείριση της Πράξης.
 Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου, Δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του αναδόχου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΟ_(03  )  Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης  
Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης:
- Τηρεί και ενημερώνει το φάκελο της Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως την 

ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της.
- Ταξινομεί τις αιτήσεις των ωφελουμένων με βάση το σύστημα μοριοδότησης και προετοιμάζει τη σχετική εισήγηση στην

Επιτροπή Επιλογής. 
- Υποστηρίζουν τεχνικά και γραμματειακά όλα τα άλλα μέλη της Ομάδας Έργου.
- Επικοινωνεί με τους Αναδόχους του Υποέργου κατάρτισης και πιστοποίησης (Υποέργο 1) για τη συλλογή των 

στοιχείων υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
- Προετοιμάζει τις συναντήσεις της Ομάδας Έργου.
- Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου και συμβάλλουν στη συλλογική λειτουργία της Ομάδας.
- Υποστηρίζει κατά την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων
- Είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το έργο 
- Επικοινωνεί με τους ωφελούμενος του προγράμματος 
- Συμμετέχει στην οργάνωση και την υλοποίηση όλων των δράσεων Δημοσιότητας του έργου
-  Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του αναδόχου 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό της θέσης
που θα επιλέξουν (σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Α παραπάνω).

Τα  απαραίτητα  τυπικά  προσόντα  ως  ανωτέρω  περιγράφονται  (ΠΙΝΑΚΑΣ  Α)  αποτελούν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).

Ο τρόπος μοριοδότησης των επιπρόσθετων προσόντων των υποψηφίων αποτυπώνεται στον Πίνακα Α.

Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογίζεται αθροιστικά από τα επιπρόσθετα προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της
συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέντευξη
θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση
έργου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου - Επιμελητήριο
Λασιθίου https://www.epimlas.gr/
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων
που έχει συσταθεί για την παρούσα πρόσκληση.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο
κωδικός της θέσης εργασίας της πρόσκλησης και θα περιέχει:

I. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (βλ. σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 
II. Βιογραφικό  σημείωμα  με  λεπτομερή  αναφορά  σε  τίτλους  σπουδών,  απαραίτητα  και  επιπρόσθετα

προσόντα(όπως αυτά προσδιορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α) και στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες του υποψηφίου,
ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων της παρούσας πρόσκλησης και 

III. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται
ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι ακριβή και αληθή (βλ. σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Τα  Δικαιολογητικά  πρέπει  είτε  να  προσκομιστούν  αυτοπροσώπως  ή  να  αποσταλούν  με  ταχυδρομείο  στη  διεύθυνση:
Επιμελητήριο Λασιθίου Ι. Κουνδούρου 17, τ.κ. 72100 Άγιος Νικόλαος

με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο  Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας
στην Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5099319 βάσει της από  3/12/2021 σχετικής πρόσκλησης» έως και τη
17/12/2021 και ώρα 14:00.

Η  εμπρόθεσμη  υποβολή  των  αιτήσεων  που  θα  αποσταλούν  ταχυδρομικά  αποδεικνύεται  από  τη  σφραγίδα  του
ταχυδρομείου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό θέσης.

Κατόπιν  αξιολόγησης  των  αιτήσεων  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  κληθούν  σε  συνέντευξη  και  οι  επιλεγέντες  θα  κληθούν  να
προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν επικαλεστεί στο βιογραφικό τους και ειδικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ Β
«Τεκμηρίωσης  προσόντων»  (αναπόσπαστο  τμήμα  της  Αίτησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι).  Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αποτυπώνονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται
στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις τουΓενικού Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (σε αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/ΕΚ
και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το Επιμελητήριο Λασιθίου να συνάψει συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το Επιμελητήριο Λασιθίου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να
τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία,
να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια,
χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  διατηρεί  το  δικαίωμα επιλογής  του  προσώπου  του  αντισυμβαλλομένου,  καθώς  και  πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν
αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το Επιμελητήριο Λασιθίου ή τα
στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και
η  συμμετοχή  σε  τυχόν  περαιτέρω  στάδια  της  διαδικασίας  θα  αποτελεί  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  όλων  των  όρων  και
προϋποθέσεων αυτής.

Η επιλογή του έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της Πράξης, γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές
αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της
διαφάνειας.
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με  την  παρούσα  αίτηση  εκδηλώνω  το  ενδιαφέρον  μου  για  τη  θέση  με  Κωδικό:_  _  και  Ειδικότητα
«………………………………………………………………….»,  στο  πλαίσιο  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  (αριθ.
πρωτ : 1098/3-12-2021) του Επιμελητηρίου Λασιθίου η οποία αφορά την Πράξη Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο  Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας
στην Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5099319.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:
Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα πατρός:

Αριθ. Ταυτότητας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διεύθυνση κατοικίας:

Πόλη Ταχ. Κώδικας

Σταθερό τηλέφωνο: Κινητό τηλέφωνο:

Συνημμένα υποβάλλω:

1.Συμπληρωμένο Πίνακα Β «Τεκμηρίωσης Προσόντων» /αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αίτησης 

2.Βιογραφικό Σημείωμα

3.Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Ημερομηνία:__/__/2021

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Το Επιμελητήριο Λασιθίου δεσμεύεται ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε

και θα εκχωρηθούν σε τρίτους.
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»

(ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙΙ)

ΠΟ_(01)

Υπεύθυνος Φυσικού
Αντικειμένου
/Υλοποίηση

Παραδοτέων /
Δίπλωμα σπουδών

κατά προτίμηση
οικονομικών,

εκπαιδευτικών ή
διοικητικών
επιστημών

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1
Δίπλωμα σπουδών κατά προτίμηση 
οικονομικών, εκπαιδευτικών ή 
διοικητικών επιστημών

2

Τουλάχιστον πενταετή (5) 
Eπαγγελματική εμπειρία στον 
προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς 
και στην κατάρτιση των σχετικών 
εντύπων (τεχνικά δελτία, περιοδικές 
αναφορές προόδου)

Έτη:
Αποδεικτικό:

3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Επιπρόσθετα Προσόντα /Μοριοδοτούμενα κριτήρια

1

Επαγγελματική εμπειρία στον 
προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που 
σχετίζονται με την επαγγελματική 
κατάρτιση καθώς και στην κατάρτιση 
των σχετικών εντύπων (τεχνικά 
δελτία, περιοδικές αναφορές 
προόδου)- δυο  (2) μόρια για κάθε 
έτος (άνω των πεντε υποχρεωτικών) 
εμπειρίας, με μέγιστο τα τριάντα  (30)
μόρια

Έτη:
Αποδεικτικό:

2 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε 
(5) μόρια.

ΠΟ_(02) Υπεύθυνος
Οικονομικού
Αντικειμένου
Υλοποίηση

Παραδοτέων /
Δίπλωμα σπουδών

κατά προτίμηση
οικονομικών ή

διοικητικών
επιστημών

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1 Δίπλωμα σπουδών κατά προτίμηση 
οικονομικών ή διοικητικών επιστημών

2

Τουλάχιστον πενταετή (5) 
επαγγελματική εμπειρία στον 
προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, τη 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών 
καθώς και την κατάρτιση των σχετικών 
οικονομικών / λογιστικών αναφορών

Έτη:
Αποδεικτικό:

Επιπρόσθετα Προσόντα /Μοριοδοτούμενα κριτήρια
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙΙ)

1

Eπαγγελματική εμπειρία στον 
προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που 
σχετίζονται με την επαγγελματική 
κατάρτιση  τη διενέργεια εισπράξεων 
και πληρωμών καθώς και την 
κατάρτιση των σχετικών οικονομικών / 
λογιστικών αναφορών- δυο  (2) μόρια 
για κάθε έτος (άνω των δυο 
υποχρεωτικών) εμπειρίας, με μέγιστο 
τα τριάντα  (30) μόρια.

Έτη:
Αποδεικτικό:

2
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (10 
μόρια)

3 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε 
(5) μόρια.

ΠΟ_(03)

Υπάλληλος Διοικητικής
Υποστήριξης /

Δίπλωμα σπουδών
κατά προτίμηση

οικονομικών,
εκπαιδευτικών ή

διοικητικών
επιστημών

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

1 Απολυτήριο Λυκείου

1 Eπαγγελματική εμπειρία σε ενέργειες 
δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων

Έτη:
Αποδεικτικό:

2
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας- πέντε 
(5) μόρια.

3
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8,

παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Επιμελητήριο Λασιθίου

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχδρ.

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Τα στοιχεία της αίτησής μου και του συνημμένου βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων 
προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία 
αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχω τις 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
3. Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 
για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 1098/3-12-2021 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινώ στην επεξεργασία τους. (4)

Ημερομηνία:     …./….../20...

Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών αποδεικνύεται με:
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να αναγράφεται το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και η Σχολή, ο βαθμός και το έτος
κτήσης αυτών.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του
τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
Ο τίτλος ΔΕ αποδεικνύεται με αντίγραφό απολυτηρίου Λυκείου όπου αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης του.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται:

1. Βιογραφικό σημείωμα 
2. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης ( ‐ εων ) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων

ή /και σχετικών συμβάσεων ή αντίγραφα τιμολογίων, από τα οποία να προκύπτουν  το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου.

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Η γνώση της  Αγγλικής γλώσσας  (άριστη  Γ2/C2,  πολύ καλή  Γ1/C1, καλή  Β2  και μέτρια  Β1) αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’),  σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)».
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Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στον Αγ. Νικόλαο σήμερα την __________________ 2021, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του Επιμελητηρίου Λασιθίου που εδρεύει  στην Ι.Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος, η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα στη σύμβαση αυτή από τον …………….. με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
οποίος θα καλείται στο εξής και χάριν συντομίας ως "Επιμελητήριο Λασιθίου." και

2. Του/ Της κου/ κας ………………, (ιδιότητα), με έδρα ___________, οδός ………….., αρ…….., ……….., κατόχου του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό …………… του Αστυνομικού Τμήματος ……………, Α.Φ.Μ. …………….,
Δ.Ο.Υ. …………………, ο οποίος θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Συνεργάτης».

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
3. Τη με αριθμ. 3128/22-7-2021  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και

αυτοαπασχολούμενων  από  το  Επιμελητήριο   Λασιθίου  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  διαρθρωτικές  αλλαγές  της
οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» και MIS 5049547 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 

4. Την  με  αριθμό  πρωτ.  346/15-4-2021  Απόφαση  υλοποίησης  με  ίδια  μέσα  του  Υποέργου  (2)  «Διαχείριση  και
Δημοσιότητα» της Πράξης «Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο
Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5099319

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4314/2014  (ΦΕΚ  Α'  265/23/12/2014)  Α)  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  L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν το
συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020.

6. Τη με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ  Β΄3521)  υπουργικής  απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων”». 

7. Το άρθρο 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α/8-10-1997):Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

8. Την με Α.Π. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο της ΕΥΣΕΚΤ «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  προγραμμάτων  Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (ΑΔΑ-6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).

9. Την με Α.Π. 102768/1-10-2020 έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου 
με αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΣΕΚ)»» (ΑΔΑ-60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ)

10. Την με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020).
11. Την από…………..  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου  για τη σύσταση Επιτροπής

Παραλαβής-Πιστοποίησης Παραδοτέων» της Πράξης, βασικό έργο της οποίας είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή-
πιστοποίηση όλων των παραδοτέων των Ενεργειών της Πράξης.

12. Την από  ………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου για τη σύσταση α) Επιτροπής
Διενέργειας  Διαγωνισμού και  β)  Επιτροπής  Επιλογής  Ωφελούμενων και  γ)Επιτροπής  Αξιολόγησης  Ενστάσεων των
υποψηφίων  ωφελούμενων,  σε  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  του  Επιμελητηρίου  Λασιθίου  για  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με έκτακτο προσωπικό, για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση - Πιστοποίηση
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εργαζομένων  και  αυτοαπασχολούμενων  από  το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  για  τη  συμμετοχή  τους  στις  διαρθρωτικές
αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5099319.

13.  Την  από ………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου  για την έγκριση της παρούσας
πρόσκλησης.

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

1 - Αντικείμενο
Με την παρούσα ο «Συνεργάτης» αναλαμβάνει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο  Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην
Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5099319, η οποία έχει ενταχθεί έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη
2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές»
να αναλάβει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου την παρακολούθηση και υλοποίηση των ενεργειών που
περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας, τη διαμόρφωση του περιεχομένου των Παραδοτέων και την υλοποίησή τους μέσα από
τη συγκέντρωση και  σύνθεση των εκροών των επιμέρους ενεργειών που υλοποιούνται  ανά πακέτο εργασίας,  με βάση τις
κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπευθύνου του Υποέργου και του Υπευθύνου Πράξης. Ο «Συνεργάτης»θα συνεργάζεται τόσο με
τα ανωτέρω στελέχη, όσο και με το σύνολο των στελεχών της Ομάδας Έργου και εν γένει με όλα τα στελέχη του Επιμελητηρίου
Λασιθίου. που είναι υπεύθυνα για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του αναληφθέντος Έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης ο «Συνεργάτης» θα συμμετέχει στα κάτωθι Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)/ Παραδοτέα, ως εξής:

ΠΑΚΕΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΕΧ ………

ΠΕΨ ………

Οι ενέργειες/εργασίες που καλείται να υλοποιήσει ο «Συνεργάτης» είναι σύμφωνα και με την από / …/…/…. σχετική πρόσκληση
οι εξής:

: …………..

: ……………

: …………….

Τα Παραδοτέα του Υποέργου για την υλοποίηση των οποίων θα εργαστεί ο «Συνεργάτης» είναι σύμφωνα και με την από …/
…/…/….. σχετική πρόσκληση τα κάτωθι: 

1. ………..
2. …………

2 - Διάρκεια

Η παρούσα,  με  την  επιφύλαξη  της  κατωτέρω παρ.  6,  άρχεται  από  την  υπογραφή  και  λήγει  με  τη  λήξη  της  Πράξης.  Οι
ανθρωπομήνες απασχόλησης ανέρχονται στους 12.

3 – Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου- Παραλαβή

3.1 Τόπος εκτέλεσης του έργου του «Συνεργάτη» είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Λασιθίου επί της Ι.Κουνδούρου 17, Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος, ή όπου αλλού ήθελε μετεγκατασταθεί.

3.2 Ο  «Συνεργάτης», κατά την παροχή του έργου του οφείλει  να ενεργεί με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, αφιερώνοντας το
σύνολο των γνώσεων και εμπειριών του στην προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

3.3Ο  «Συνεργάτης»  αναγνωρίζει  ότι  κατά την εν γένει  συνεργασία του με  το  Επιμελητήριο Λασιθίου για  την εκτέλεση της
συμφωνούμενης  με  την  παρούσα  σύμβαση  έργου,  έρχεται  σε  άμεση  επαφή  και  γίνεται  γνώστης  άκρως  εμπιστευτικών
πληροφοριών, τεχνογνωσίας εμπορικών και οικονομικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου Λασιθίου ή τρίτων. Συνεπώς, ρητά συμφωνείται ότι η άσκηση των καθηκόντων του
«Συνεργάτη» θα γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

2

                                                                                                                 





Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λασιθίου

Κωδ. ΟΠΣ (MIS):  5099319

Επιπρόσθετα, ο «Συνεργάτης» υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην
τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Ο «Συνεργάτης» οφείλει να μην αποκαλύψει καμία πληροφορία ή «Εμπιστευτική Πληροφορία» οποιουδήποτε είδους (εμπορική,
τεχνική, οικονομική, λειτουργική ή άλλως), σε οποιαδήποτε μορφή, και είτε έχει, είτε δεν έχει από οποιονδήποτε καταγραφεί
κατά οποιονδήποτε τρόπο, σχετιζόμενη με το Επιμελητήριο Λασιθίου, τις εργασίες της, τα προϊόντα της, ή τους πελάτες της
(συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα σύμφωνα , σύμφωνα με τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  «για  την  προστασία  των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών» -  σε αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν.
2472/1997, όπως ισχύει- ) η οποία είναι ή πρόκειται να είναι στο εξής διαθέσιμη (με οποιονδήποτε τρόπο, προφορικά, οπτικά ή
γραπτά) στον «Συνεργάτη» από ή για λογαριασμό του Επιμελητήριου Λασιθίου εξαιρουμένης κάθε πληροφορίας που:

α. είναι, ή που περιήλθε την δεδομένη χρονική στιγμή, στην κατοχή του «Συνεργάτη» ελεύθερη από οποιαδήποτε υποχρέωση
εμπιστευτικότητας προς το Επιμελητήριο Λασιθίου ή άλλο πρόσωπο (συνεργάτη του Επιμελητηρίου Λασιθίου κλπ) και που δεν
έχει αποκτηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ή

β.  είναι ρητώς και εγγράφως δηλωθείσα από το Επιμελητήριο Λασιθίου ως μη εμπιστευτική,

γ. απαιτείται να αποκαλυφθεί προς συμμόρφωση με σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  «Συνεργάτης», μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης, υποχρεούται  να επιστρέψει άμεσα στο
Επιμελητήριο Λασιθίου. τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του ή να τις καταστρέψει με τον
τρόπο που θα του υποδειχθεί από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου και θα βεβαιώσει
αυτό, γραπτώς, στο Επιμελητήριο Λασιθίου. 

Κάθε εφαρμογή, υποπρόγραμμα, κώδικας, βελτίωση προγράμματος και γενικώς κάθε άλλο προϊόν που παράγεται στα πλαίσια
της συμβάσεως αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου Λασιθίου. και μόνον, και η χρήση, αναπαραγωγή,
μετάφραση, προσαρμογή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή τους, η εμπορία τους και η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσή
τους, ακόμα και μέσω διαφήμισης από τον «Συνεργάτη», απαγορεύεται απολύτως, άνευ εγγράφου αδείας του Επιμελητηρίου
Λασιθίου.

Ο  «Συνεργάτης» συμφωνεί ότι  όλες οι  εμπιστευτικές πληροφορίες που έγιναν, ή πρόκειται  να γίνουν διαθέσιμες σ’ αυτόν,
παραμένουν στην αποκλειστική πνευματική ή/και υλική (όπως εκάστοτε αρμόζει) ιδιοκτησία του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

4 - Σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων.

4.1 Ρητά  συμφωνείται  μεταξύ  των  Μερών  ότι  η  παρούσα  δεν  δημιουργεί  υποχρέωση  στο  Επιμελητήριο  Λασιθίου.  να
συνεργάζεται αποκλειστικά με τον «Συνεργάτη» για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει.
Ο «Συνεργάτης» αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα Σύμβαση, δεν δημιουργεί σχέση αποκλειστικότητας
μεταξύ του Επιμελητηρίου Λασιθίου και του «Συνεργάτη» για την εκτέλεση του Έργου ή τμημάτων αυτού. 

4.2 Η παρούσα συνιστά σύμβαση μίσθωσης έργου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά σύμβαση
εργασίας.  Ακολούθως,  το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  δεν  υποχρεούται  σε  καταβολή  μισθού  ή  στην  καταβολή  ασφαλιστικών
εισφορών σε Ταμεία και Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης για τον «Συνεργάτη», ο δε «Συνεργάτης» δεν έχει την
εξουσία να δεσμεύει το Επιμελητήριο Λασιθίου. έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή και νομικού προσώπου.

4.3. Η παρούσα σύμβαση δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητήριου Λασιθίου. 

5 - Αμοιβή

5.1  Η αμοιβή που θα καταβληθεί από το Επιμελητήριο Λασιθίου στον Συνεργάτη άπαξ για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών
συμφωνείται ότι ανέρχεται στο συνολικό ποσό των …………€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., επιμεριζόμενη σε ………..€
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του ΠΕΧ…./ Παραδοτέο …. και ……….€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
για την υλοποίηση του ΠΕΨ …./ Παραδοτέο …..

5.2Για την αμοιβή του «Συνεργάτη» θα εκδωθεί σχετικό Παραστατικό, με αναφορά στο αντικείμενο των υπηρεσιών/ παραδοτέων
οι οποίες παρασχέθηκαν στο Πακέτο εργασίας. 

5.3 Η εν λόγω αμοιβή περιλαμβάνει και κάθε είδους δαπάνες και έξοδα του «Συνεργάτη», στα οποία ο τελευταίος τυχόν προβεί
για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή

5.4  Ο «Συνεργάτης» δηλώνει πως η ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή για το συμφωνηθέν με τον παρόντα Έργο είναι δίκαιη και
εύλογη και ότι δεν διατηρεί χρηματικές αξιώσεις έναντι του Επιμελητήριο Λασιθίου, πέραν των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο.
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Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι  όλες ανεξαιρέτως οι  πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την
προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, εξόδων μετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν
εξ ολοκλήρου και  αποκλειστικά τον «Συνεργάτη»και  ο  τελευταίος καμία σχετική αξίωση δεν έχει  έναντι  του Επιμελητηρίου
Λασιθίου. 

5.5 Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της αμοιβής στο συνεργάτη θα πραγματοποιείται αφού προηγουμένως έχουν εγκριθεί και
παραληφθεί  από  το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  τα  παραδοτέα  της  παρούσας  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις
προδιαγραφές που προβλέπονται σε αυτή.

5.6 Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από την Πράξη με τίτλο  Κατάρτιση - Πιστοποίηση εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο  Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην
Περιφέρεια Κρήτης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5099319, η οποία έχει ενταχθεί έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη
2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3128/22-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης.

6 - Λύση της Σύμβασης

6.1Σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  του  παρόντος,  οι  οποίοι  θεωρούνται  όλοι  ουσιώδεις,  λόγω
υπαιτιότητας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας με άμεση
ισχύ του παρόντος συμφωνητικού, διατηρώντας όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτό ή από το νόμο, ιδία δε να
απαιτήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος με συστημένη επιστολή, η οποία επιφέρει έννομα αποτελέσματα πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή της.

6.2 Κάθε  μέρος  επίσης  δικαιούται  να  καταγγείλει  τη  Σύμβαση,  εφόσον  ο  αντισυμβαλλόμενός  του  πτωχεύσει,  τεθεί  υπό
αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως
σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

6.3Η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε εκ μέρους της Επιμελητηρίου Λασιθίου αζημίως για το ίδιο και
χωρίς την τήρηση προθεσμίας για αντισυμβατική συμπεριφορά, αδυναμία εκτέλεσης του ανατεθειμένου έργου ή για μη τήρηση
ενός ή/και περισσοτέρων  υποχρεώσεων εκ μέρους του Συνεργάτη ή για την μη πιστή τήρηση των εκάστοτε διδόμενων οδηγιών
και εντολών του Επιμελητηρίου Λασιθίου δια του Υπευθύνου Υποέργου.

6.4Σε περίπτωση άρνησης του Συνεργάτη να συμμορφωθεί στις εκάστοτε διδόμενες υποδείξεις του Επιμελητηρίου Λασιθίου δια
του  Υπευθύνου  Υποέργου,  ο  τελευταίος  διατηρεί  το  δικαίωμα να καταγγείλει  την  παρούσα συμφωνία  με  υπαιτιότητα  του
Συνεργάτη, διατηρώντας παράλληλα όλα τα απορρέοντα εξ αυτής δικαιώματά της. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται ότι σε μια
τέτοια περίπτωση το Επιμελητήριο Λασιθίου δικαιούται να αντικαταστήσει τον Συνεργάτη.

6.5Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από το Επιμελητήριο Λασιθίου να
παραδώσει στο Επιμελητήριο Λασιθίου όλα τα αρχεία (ηλεκτρονικά ή μη) που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας όπως και
κάθε αποτέλεσμα (έστω και ημιτελές) του Έργου.

6.6Όλοι οι  όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις,  παράβαση των οποίων επιφέρει  και την λύση της σύμβασης με
υπαιτιότητα του παραβάτη και με αποτέλεσμα όσα αναφέρονται παραπάνω.

8 - Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα

8.1. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Συνεργάτης αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης οι οποίες σχετίζονται με
αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες»)
θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από το Συνεργάτη με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας.

8.2. Ο Συνεργάτης οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας
σύμβασης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

8.3. Όλα τα σχέδια,  οι  εκθέσεις,  τα  έγγραφα ή/και  τα  δεδομένα και  εν  γένει  κάθε  έργο,  που εμπίπτει  στις  διατάξεις  περί
πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από το Συνεργάτη κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής
αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων ήδη δια του παρόντος σ΄
αυτόν όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα, το
οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.

8.4. Η ισχύς του παρόντος Άρθρου θα εξακολουθήσει και μετά την λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης.
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9 - Ανωτέρα Βία

9.1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της Σύμβασης ή την αδυναμία τους να
εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από τη Σύμβαση, εφόσον η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας
βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων εκτός της βούλησης και
του ελέγχου του καθενός συμβαλλομένου

9.2 Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται περιοριστικά περιστατικά, για τα οποία το Μέρος, που βρίσκεται σε αδυναμία, δεν
φέρει ουδεμία ευθύνη και τυχόν αποτελέσματα των οποίων δεν δύναται να αποτρέψει, όπως ενδεικτικά : πόλεμος, ταραχές,
ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς. 

9.3 Εφόσον συντρέχουν οι  προϋποθέσεις της ύπαρξης ανωτέρας βίας και κατά τη διάρκεια αυτής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα πρόσφορα μέτρα που ευρίσκονται εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να
συμμορφωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα στους όρους της Σύμβασης.

9.4 Το Μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο Μέρος εντός
ευλόγου χρόνου από την στιγμή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση και πάντως όχι πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών.

10 - Λοιποί Όροι

10.1 Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων διατάξεων του παρόντος από το
Επιμελητήριο Λασιθίου δε  μπορεί  να ερμηνευθεί  ως παραίτηση προσωρινή ή οριστική,  μερική ή  ολική,  από οποιοδήποτε
δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από το παρόν και η ΠΟΣΕΗ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ν' απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική
εφαρμογή.

10.2 Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θεωρηθεί ως άκυρη ή ανίσχυρη οι εναπομένουσες
διατάξεις θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. 

10.3 Το παρόν συμφωνητικό περιέχει την πλήρη και ολοκληρωμένη δήλωση βούλησης και  συμφωνία των συμβαλλομένων και
δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί, λήξει ή καταργηθεί προφορικά. 

10.4 Η Σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν
φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ τους, σε σχέση με τη Σύμβαση, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από ένα (1) μήνα. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη λειτουργία και την ερμηνεία
της Σύμβασης, εφόσον δεν επιλύονται  φιλικά,  θα επιλύονται  δικαστικά με αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Αθήνας.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε 2 όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα οι Συμβαλλόμενοι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου                                     Ο «Συνεργάτης»

                                   Ο Πρόεδρος                                             
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