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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της ενταγμένης Πράξης
«Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ
5173971 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την  παρ.  8  του  άρθρ.  103  του  Συντάγματος  σύμφωνα  με  την  οποία
απαγορεύεται  η  με  νόμο  μονιμοποίηση  ή  μετατροπή  των  συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) , όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «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»(ΦΕΚ 265/Α/2014) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ
87_Α_2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ
224/τ.Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 (ΑΔΑ: 
9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
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Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ή με ωραία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης 
Έργου συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων των ανωτέρων 
συμβάσεων.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 «Αντικατάσταση της
υπ’  αριθ.  110427/EΥΘΥ/  1020/20.10.2016  (ΦΕΚ  Β΄  3521)  υπουργικής
απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015  (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”».»  (ΦΕΚ  5968_Β_2018)  όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

8. Την  με  αριθ.  236192/12-07-2022  (ΑΔΑ:  ΩΥΚΔ7Λ1-ΥΧΛ)  Απόφαση
Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης
των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με
κωδ. MIS 5173971 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 328526/23-09-
2022 1η τροποποίησης αυτής και ισχύει.

9. Την με αριθ. 373590/27-10-2022 Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του
Υποέργου  (2)  «Ανάπτυξη  Δικτύωσης  και  εφαρμογή  ενεργειών
Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων του
Μηχανισμού»  της  Πράξης  «Ανάπτυξη  Περιφερειακού  Μηχανισμού
Διάγνωσης  των  Αναγκών  της  Αγοράς  Εργασίας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5173971.

10. Την  με  αριθ.  1534/25.10.2022  (ΑΔΑ:  9ΓΝΗ7Λ1-6ΒΗ  και  Πρακτικό
49/2022)  Απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου με θέμα: “Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα
του  Υποέργου  2  «Ανάπτυξη  Δικτύωσης  και  εφαρμογή  ενεργειών
Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων του
Μηχανισμού»  της  ενταγμένης  Πράξης:  «Ανάπτυξη  Περιφερειακού
Μηχανισμού  Διάγνωσης  των  Αναγκών  της  Αγοράς  Εργασίας  στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»  με  κωδικό
MIS 5173971”.

11. Την  με  αριθ.  419969/02.12.2022  (ΑΔΑ:  Ρ9ΨΚ7Λ1-Γ1Κ)  απόφαση
Περιφερειάρχη περί τροποποίησης της ως άνω με αριθμ. 1534/25.10.2022
(ΑΔΑ:  9ΓΝΗ7Λ1-6ΒΗ και  Πρακτικό 49/2022)  Απόφαση της  οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

12. Την με αριθ. 1718(ΟΡ.ΕΠ.)/29.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΕΙΩ7Λ1-9ΣΤ και Πρακτικό
54/2022)  Απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  της  Περιφέρειας
Πελοποννήσου με θέμα: “Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης  έργου,  στο  πλαίσιο  της  Πράξης:  Ανάπτυξη  Περιφερειακού

Σελίδα 2

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Ι7Υ7Λ1-ΗΚΓ



Μηχανισμού  Διάγνωσης  των  Αναγκών  της  Αγοράς  Εργασίας  στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ 5173971 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 “.

13. Τα με αριθ. 406222/23.11.2022 και 406253/23.11.2022 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: “Πρόσκληση 
για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου” με τα οποία διαβιβάστηκαν 
στην Υπηρεσία μας σχετικά έγγραφα και υποδείγματα, τα οποία 
τροποποιήθηκαν προσηκόντως. 

14.Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου από το 
υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

15. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις
του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (Συλλογική  Απόφαση
Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΕΠ02610021) και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για
την  κάλυψη  των  αναγκών  στελέχωσης  της  ομάδας  υλοποίησης  του
Υποέργου  2  «Ανάπτυξη  Δικτύωσης  και  εφαρμογή  ενεργειών
Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων
του  Μηχανισμού»  της  ενταγμένης  Πράξης  «Ανάπτυξη  Περιφερειακού
Μηχανισμού  Διάγνωσης  των  Αναγκών  της  Αγοράς  Εργασίας  στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5173971 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού για
τη διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου
και στοχεύει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως
προς  την  παρακολούθηση  και  τη  διάγνωση  των  αναγκών  του  τοπικού
παραγωγικού συστήματος, για τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων
στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα εκπληρώνει την θεσμική δέσμευση της
Περιφέρειας  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  για  την
συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών για τη λειτουργία του Εθνικού
Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σύμφωνα με τον
ν.  4368/2016  (Α’  21).  και  την  ΚΥΑ  24013/410  (ΦΕΚ  1618,  8/6/2016):
«Σύσταση  και  λειτουργία  επιχειρησιακού  δικτύου  και  πληροφοριακού
συστήματος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας».

Μέσω του  έργου θα επιτευχθεί:

• Καταγραφή  αναντιστοιχιών  προσφοράς  και  ζήτησης  επαγγελμάτων,
προσόντων και δεξιοτήτων,
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• Μεσοπρόθεσμη  διάγνωση  αναντιστοιχιών  προσφοράς  και  ζήτησης
επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων,

• Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας,

• Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού
στην  αγορά  εργασίας  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  μέσα  από  την
παραγωγή και ανάλυση δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΕ2

Το  Υποέργο  2  αφορά  στην  επιχειρησιακή  ενδυνάμωση,  με  ανθρώπινο
δυναμικό ( εξωτερικούς συνεργάτες) του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης/ Δνσης
Παιδείας, Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα αναλάβει
την λειτουργία  του Περιφερειακού Μηχανισμού και  την ανάπτυξη Δικτύου -
ενός  μόνιμου μηχανισμού διάχυσης της  πληροφόρησης των ενεργειών και
των  αποτελεσμάτων  του  Μηχανισμού  με  την  συμμετοχή  τοπικών
αναπτυξιακών  φορέων,  επιχειρήσεων.  Επίσης  αφορά  στην  υλοποίηση
ενεργειών δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι εν λόγω συμβάσεις μίσθωσης έργου χρηματοδοτούνται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ.
ενάριθ. έργου 2022ΕΠ02610021) και συγχρηματοδοούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.

Οι συμβάσεις θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του υποέργου Νο 2 «Ανάπτυξη
Δικτύωσης και εφαρμογή ενεργειών Δημοσιότητας για την λειτουργία και την
διάχυση  των  αποτελεσμάτων  του  Μηχανισμού»  της  Πράξης  :  «Ανάπτυξη
Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
στην Περιφέρεια  Πελοποννήσου» η οποία έχει  ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με
αρ. πρωτ. 236192/12-07-2022 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έχει λάβει
κωδικό  MIS  5173971  και  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντάσσεται  στο πλαίσιο
υλοποίησης  του  Υποέργου  2,  όπως  αναλύθηκε  ανωτέρω  και  αφορά  στην
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες .

Οι  θέσεις  που  θα  καλυφθούν  με  εξωτερικούς  συνεργάτες  αναλύονται
παρακάτω:
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Κωδικός
απα-

σχόλη-
σης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα
Αριθμός
ατόμων

101

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ναυπλίου 57, 22132, Τρίπολη

ΠΕ/ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ναυπλίου 57, 22132, Τρίπολη

ΠΕ/ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΘΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλη-

σης

Τίτλος σπουδών  και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προ-

σόντα

101

ΘΕΣΗ:

Επιστημονικός  Συνεργάτης  για  την  επιχειρησιακή ενίσχυση
του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας και την λειτουργία Δικτύου με τους φορείς
της αγοράς εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Διοργάνωση  ενεργειών  διαβούλευσης,  κινητοποίησης  τοπι-
κών φορέων και επιχειρήσεων για συμμετοχή στις ενέργειες
του μηχανισμού.

Ενημέρωση  του  δικτυακού  τόπου  (portal)  του  Δικτυακού
Τόπου του Μηχανισμού.

102
ΘΕΣΗ:

Επιστημονικός  Συνεργάτης  για  την  επιχειρησιακή ενίσχυση
του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της
Αγοράς Εργασίας και την λειτουργία Δικτύου με τους φορείς
της αγοράς εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Διοργάνωση  ενεργειών  διαβούλευσης,  κινητοποίησης  τοπι-

Σελίδα 5

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: 6Ι7Υ7Λ1-ΗΚΓ



κών φορέων και επιχειρήσεων για συμμετοχή στις ενέργειες
του μηχανισμού.

Ενημέρωση  του  δικτυακού  τόπου  (portal)  του  Δικτυακού
Τόπου του Μηχανισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά
κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλη-

σης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προ-

σόντα

101

ΚΥΡΙΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ     ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα στο διοικητικό τομέα από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β)  Μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών στον τομέα των οικονομι-
κών.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κει-
μένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύ-
ου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) 8 έτη γενική εργασιακή εμπειρία

β) 4 έτη εργασιακή εμπειρία στον τομέα των οικονομικών

γ) Άριστη γνώση αγγλικών

102
ΚΥΡΙΑ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ     ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα στο διοικητικό τομέα από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β)  Μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών στον τομέα των οικονομι-
κών.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κει-
μένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
δ) Βάσεων Δεδομένων και ε) Παρουσιάσεων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) 3ετή γενική εργασιακή εμπειρία

β) 1 έτος εργασιακή εμπειρία στον διοικητικό τομέα ή/και στον
τομέα των οικονομικών
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γ) Άριστη γνώση αγγλικών

Χρονική διάρκεια των ΣΜΕ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τον/την κάθε συνεργάτη/ιδα θα είναι
από την  υπογραφή της  έως  τη  λήξη της  Πράξης.  Μέσα  στο  ανωτέρω
διάστημα,  το  Στέλεχος  υποχρεούται  να  παρέχει  συνολικά  (12,00)
ανθρωπομήνες  απασχόλησης στο  έργο  και  όχι  πέραν  της  λήξης  της
Πράξης. Για τον υπολογισμό των ανθρωπομηνών λαμβάνεται υπόψη ότι ένας
(1) ανθρωπομήνας αντιστοιχεί σε είκοσι δύο (22) ανθρωποημέρες και µία (1)
ανθρωποηµέρα  σε  οκτώ  (8)  ανθρωποώρες.  Επίσης  δεν  προβλέπεται
διαφοροποίηση για παροχή υποστήριξης Σάββατο, Κυριακή ή λοιπές αργίες.
Οι   ανθρωποημέρες  που  θα  απασχοληθεί  το  Στέλεχος  στο  έργο,  θα
κατανεμηθούν  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  (ήτοι  μέχρι  τη  λήξη  του
Υποέργου  1)  ανάλογα  με  τις  ανάγκες.  Προς  απόδειξη  παροχής  των
ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρούνται  φύλλα χρονοχρέωσης.  Η ημερομηνία
λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά
τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την σύμβαση συνεργάτη/ιδας,
καθώς  και  την  ημερομηνία  παράδοσης  των  παραδοτέων,  σύμφωνα με  το
εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.

Συνολική αμοιβή αναδόχων

Η συνολική αμοιβή του κάθε Αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση
του έργου της εν λόγω ειδικότητας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων
επτακοσίων  ογδόντα  τεσσάρων  ευρώ  και  μηδέν  λεπτών  (26.784,00€),
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και
κρατήσεις  ήθελε  προκύψουν  συμπεριλαμβάνονται  στο  συνολικό  ως  άνω
ποσό.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το
αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για την σύμβαση και είναι δυνατόν να
καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά
τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού
υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Υπευθύνου του
Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαραίτητων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  τα  κατά  τους  όρους  της
παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια:
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• Τα  «Απαραίτητα  Προσόντα»  αποτελούν  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off)
και δεν βαθμολογούνται.

• Κατά την αξιολόγηση προηγούνται οι έχοντες εντοπιότητα.

  Οι  υποψήφιοι  που πληρούν τα «Απαραίτητα Προσόντα» βαθμολογούνται
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (0,5 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας και έως 96 μήνες)

Βαθμολογία 0 – 48

- Για τη θέση 101 (0,5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 96 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 93 94 95 96 και άνω

μονάδες 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 … 46,5 47 47,5 48

- Για τη θέση 102 (0,5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 36 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 33 34 35 36 και άνω

μονάδες 1,33 2,67 4,0 5,33 6,67 8,00 9,33 10,67 12,00 13,33 14,67 16,00 17,33 18,67 … 44,0 45,33 46,67 48

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Βαθμολογία 0 - 24

- Για τη θέση 101 (0,5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 48 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 45 46 47 48 και άνω

μονάδες 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 … 22,5 23,0 23,5 24,0

- Για τη θέση 102 (2 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 12 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

3. ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (16 μονάδες)

Βαθμολογία 0 - 16

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (12 μονάδες)

Βαθμολογία 0 - 12

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάση της μοριοδότησης θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (δύναται να κληθούν σε 
προσωπική συνέντευξη περισσότεροι των τριών πρώτων)

- Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσεως (0 έως 5 μονάδες)

- Ικανότητα χρήσης Η/Υ (0 έως 4 μονάδες)

- Επικοινωνιακές δεξιότητες (0 έως 3 μονάδες)

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην διαδικασία έχουν τα φυσικά
πρόσωπα τα οποία:

1. Είναι Έλληνες πολίτες καθώς 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, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελ-
ληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση  αποδεικνύεται  με  άλλους  τρόπους
(ν.δ.3832/1958).   Για  τους  πολίτες  των  κρατών  της  Ε.Ε.,  απαιτείται  η
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πι-
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στοποιητικό αρμόδιας αρχής (βλ. Παράρτημα ΙΙ).

2. Είναι ηλικίας από 18 έως και 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδη-
λώνουν ενδιαφέρον. 

4. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί
απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευ-
ρωπαϊκής  Ένωσης,  για  τους  οποίους  δεν  προβλέπεται  στη  χώρα τους
τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

5. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης
με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

6. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την
οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

7. Να μην έχουν κώλυμα, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας   υποβο-
λής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης (άρθρο 8
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 2207/1994), ήτοι:

   α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλα-
στογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί  την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμι-
ση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι
που έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα πα-
ραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δι-
καιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν
υπό δικαστική συμπαράσταση. 

8. Να μην έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

9.  Να μην βρίσκονται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει  κινηθεί  σε
βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

10.Να μην έχουν καταδικασθεί  για  αδίκημα που αφορά στην άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικα-
σμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρω-
μή φόρων και τελών.

11.Να μην συντρέχει  κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους για την ανάληψη
του έργου και την είσπραξη της αμοιβής και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα
φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η
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Πρότασή τους γίνει αποδεκτή. 

12.Να είναι χρονικά διαθέσιμοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.

13.Να μην διώκονται  και  να μην έχουν καταδικαστεί  για πλημμέλημα από
δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει κα-
ταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

14.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική δια-
γωγή,  βάσει  δικαστικής  απόφασης  αρμόδιας  αρχής  κράτους  μέλους  η
οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

15.Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και  υπό τις
δύο αυτές καταστάσεις.

   16.Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παρα-
πάνω  στοιχείων  και  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  με  οποιοδήποτε
τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του
παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμε-
τοχής του. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την επιλογή απασχόλησης και των δύο (2) θέσεων της παρούσας ανακοί-
νωσης, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνα-
κα  προσόντων,  ανεξάρτητα  από  το  σύνολο  των  μονάδων  που  συγκε-
ντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Για την απόδειξη του κριτηρίου της Εντοπιότητας απαιτείται βεβαίωση μόνι-
μης κατοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’)] πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότε-
ρης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής)
των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή από άλλο στοιχείο όπως αντί-
γραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας,
Ε.Υ.Α.Θ, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δη-
μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να 14 αναγράφεται η κατοικία
και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απα-
ραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), από
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν γίνεται  δεκτή για την απόδειξη της εντο-
πιότητας υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙ-
ΝΑΚΑ Γ), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υπο-
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βάλλουν ως συνημμένα της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΙΙ» δικαιολο-
γητικά.

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα πρόσθετα (βαθμο-
λογούμενα) προσόντα, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

Επισήμανση 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις ή συμπληρω-
ματικές πληροφορίες μόνο ως προς έγγραφα που υποβλήθηκαν εμπρόθε-
σμα κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτού-
νται στην παρούσα πρόσκληση στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης των
θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.

Τίτλοι,  πιστοποιητικά και  βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται  από
την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσ-
σα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται  από αρμόδια κατά νόμο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

Ειδικώς  μετά  τον  νέο  Κώδικα  Δικηγόρων  (ν.  4194/2013  άρθρο  36  ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ.  Α’),  μεταφράσεις  ξενόγλωσσων  εγγράφων  που  γίνονται
από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βε-
βαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εί-
ναι οι κ.κ. Τζαβέλλα Βασιλική, με τηλ. επικ.: 2713 610250 και Παπαδόπουλος
Βασίλειος, με τηλ. επικ.: 2713 610249.

Το υλικό της παρούσας ανακοίνωσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  https://www.ppel.gov.gr/  και  στο  πρόγραμμα
Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι
ενδιαφερόμενοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση για υποβολή πρότασης για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού
Διάγνωσης  των  Αναγκών  της  Αγοράς  Εργασίας  στην  Περιφέρεια
Πελοποννήσου»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5173971, και  να  την  υποβάλουν,  με  τα
συνημμένα  δικαιολογητικά,  από  08/12/2022  έως  17/12/2022 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,  είτε με  ταχυματαφορά,
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στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: Περιφέρεια
Πελοποννήσου,  Διεύθυνση  Διοίκησης,  Ναυπλίου  57,  Τ.Κ.  22132 -
Τρίπολη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά
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.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής υποβάλλονται με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί
από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα πρέπει να έχουν την
ένδειξη “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 1/2022 ΣΜΕ για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύωσης και εφαρμογή ενερ-
γειών Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων
του Μηχανισμού», της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανι-
σμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5173971, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»”. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα αποκλείο-
νται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Ο κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για μία (1)
μόνο θέση από το σύνολο των δύο (2) θέσεων της παρούσας ανακοίνωσης.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμο-
γή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η
συμμετοχή  των υποψηφίων στη  διαδικασία  πρόσληψης με  την  οικειοθελή
υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα,
συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για
την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο
σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμι-
μες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προ-
σωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επι-
τυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά
πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορ-
θής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο θέση.

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού επεξεργαστούν οι  αιτήσεις  των υποψηφίων,  κατατάσσονται,  εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις σε προσωρινούς πίνακες κατά θέση και κατά φθί-
νουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρο-
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νται στο άρθρο 5 της παρούσης) μη συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου της
προσωπικής συνέντευξης. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγεί-
ται  αυτός που έχει  τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο
κριτήριο  (γενική εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις πε-
ρισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία)
και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγα-
λύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντλη-
θούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.

Οι τρεις (3) πρώτοι σε κατάταξη υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων καλού-
νται σε προσωπική συνέντευξη, και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 5 της παρούσης.

Εντέλει οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά θέση και κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία.

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
https://www.ppel.gov.gr/ και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση έν-
στασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτο-
προσώπως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διεύθυν-
ση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ταχ.
Δ/νση: Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 132, Τρίπολη.

Στην περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: “Για
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 1/2022 ΣΜΕ για υπο-
βολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύωσης και  εφαρμογή ενερ-
γειών Δημοσιότητας για την λειτουργία και την διάχυση των αποτελεσμάτων
του Μηχανισμού», της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανι-
σμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5173971, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»”. 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο
συγκεκριμένα,  δεν γίνονται  δεκτές και  απορρίπτονται  ως ατεκμηρίωτες εν-
στάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που
προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.  

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων
είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αρ-
γία.  Ενστάσεις  που περιέρχονται  στην υπηρεσία μετά την  παρέλευση της
προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
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ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη
τότε, καλείται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου
με την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προσδιορίζονται στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικατάσταση των υποψηφιοτήτων, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλει-
πόντων  δικαιολογητικών  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Υποβληθείσα υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα
της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Κατά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των προτάσεων, είναι υποχρεω-
τική για τους άρρενες η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η
νόμιμη απαλλαγή.

Κατά την αξιολόγηση προηγούνται οι έχοντες εντοπιότητα.

Ο κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για μία (1)
μόνο θέση από το σύνολο των δύο (2) θέσεων της παρούσας ανακοίνωσης.

Η συμπλήρωση αριθμού τηλεφώνου και email στην αίτηση είναι υποχρεωτι-
κή.

Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων ένας/μια αιτών/ούσα
αναδειχθεί επιλαχών σε δύο θέσεις, το άτομο αυτό είναι υποχρεωμένο να επι-
λέξει μία από τις δύο θέσεις.

Επισημαίνεται  ότι  η  περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία
πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την παροχή έργου δεν συνιστά
διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμε-
νου έχει το χαρακτήρα αποδοχής υποψηφιότητας για σύναψη σύμβασης και
όχι «πρόσληψης».

Για την πληρωμή των δικαιούχων θα πρέπει να εκδίδονται τα απαιτούμενα
νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των ως άνω υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες
και  την  ορθή  υλοποίηση  αυτού,  η  πραγματοποίηση  μετακινήσεων  από
μέρους των δικαιούχων (εκτός έδρας). Οι δαπάνες για τη μετακίνηση των δι-
καιούχων περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την
ημερήσια  αποζημίωση.  Οι  δαπάνες  αυτές  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην
συμβατική αμοιβή του κάθε δικαιούχου και καταβάλλονται επιπλέον αυτής,
κατόπιν  προσκόμισης  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  προς  τον
Φορέα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης
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η Αναθέτουσα Αρχή δύναται  να προχωρήσει  σε αντικατάσταση του επιλε-
χθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο
τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Στην περί-
πτωση  αντικατάστασης,  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  καλεί  τον  αμέσως
επόμενο στη βαθμολογία υποψήφιο, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
προκειμένου να καλύψει το διάστημα το οποίο υπολείπεται για την εκτέλεση
του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δύναται να αποφασίσει τη
μη ανάθεση της/των σύμβασης/συμβάσεων έργου, τη ματαίωση της διαδικα-
σίας ή/και την ανάκληση της παρούσας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Παναγιώτης Ε. Νίκας

Κοινοποίηση:

1) Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(για αυθημερόν ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική σελί-
δα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ppel.gov.gr))

2) Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

(για τυχόν περαιτέρω ενέργειες)
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