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Ανακοίνωση 
πρόσληψης εβδομήντα τριών (73) ατόμων  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού - COVID-19 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. 502/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στις Περιφέρειες, οι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου κάθε ειδικότητας που συνάπτουν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 
206 του Ν.3584/2007 και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 να  έχουν διάρκεια 
έως τέσσερις (4) μήνες εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, για 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς καιτης δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020) όπου προβλέπεται ότι, οι 
συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-
3-2020) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως προβλέπονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 206 τουΝ.3584/2007 και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν.3812/2009 καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 
1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/19-7-2004) 
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6. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020 ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού και ειδικότερα τις οδηγίες στην Ενότητα Ε.  
7. Το αριθμ. 20203/27-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καταγραφή τετράμηνων 
συμβάσεων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού 
8. Την αριθμ. 406/31-3-2020 πρακτικό 10/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με α) 
την έγκριση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μήνες για κάλυψη 
κατεπειγουσών αναγκών την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 και β) έκτακτή 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  για την πρόσληψη του προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 

εβδομήντα τριών  οκτώ (73) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά 

Περιφερειακή Ενότητα ως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (ανά κωδικό θέσης) 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

101 Δ/νση Τεχνικών έργων Ναύπλιο ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 4 1 

102 Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού Ναύπλιο ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 4 2 

103 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Ναύπλιο 
ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας 
Υγείας 

4 1 

104 Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού Ναύπλιο ΔΕ Διοικητικού 

Λογιστικού  4 3 

105 (α) Δ/νση Τεχνικών Έργων Ναύπλιο 
ΔΕ  Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργων 

4 2 

105 (β) Δ/νση Τεχνικών Έργων Ναύπλιο 
ΔΕ  Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργων 

4 1 

106 Δ/νση Τεχνικών Έργων 
 Ναύπλιο ΥΕ Εργατών 4 8 

 ΣΥΝΟΛΟ 18 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

201 Δ/νση Διοίκησης  έδρας Τρίπολη ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού 4 3 
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202 Δ/νση Οικονομικού 
έδρας Τρίπολη ΤΕ Διοικητικού 

Λογιστικού 4 3 

203 Δ/νση Οικονομικού Τρίπολη ΔΕ Διοικητικού 
Λογιστικού  4 3 

204 Δ/νση  Κοινωνικής 
Μέριμνας  έδρας Τρίπολη 

ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

4 1 

205 Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
έδρας Τρίπολη 

ΤΕ Εποπτών 
Δημόσιας 
Υγείας 

4 1 

206 Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
έδρας Τρίπολη ΠΕ/ΤΕ 

Νοσηλευτικής 4 1 

207 Δ/νση Τεχνικών Έργων Τρίπολη ΔΕ Οδηγών 4 2 

208 (α) Δ/νση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Αρκαδίας Τρίπολη 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
έργων 

4 1 

208 (β) Δ/νση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Αρκαδίας Τρίπολη 

ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
έργων 

4 2 

209 Δ/νση Τεχνικών Έργων 
ΠΕ Αρκαδίας Τρίπολη ΥΕ Εργατών  3 

 ΣΥΝΟΛΟ 20 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

301 Δ/νση Τεχνικών Έργων Κόρινθος ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 4 1 

302 Δ/νση Τεχνικών Έργων Κόρινθος ΠΕ Γεωτεχνικών 
- Γεωλόγων 4 1 

303 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Κόρινθος 
ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

4 1 

304 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Κόρινθος ΤΕ Νοσηλευτών 4 1 

305 Δ/νση Τεχνικών Έργων Κόρινθος 
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
έργων 

4 1 

306 Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού Κόρινθος ΥΕ Βοηθητικού 

Προσωπικού 4 1 

307 Δ/νση Τεχνικών Έργων Κόρινθος ΥΕ Εργατών 4 2 
 ΣΥΝΟΛΟ 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

401 Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού Σπάρτη ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 4 2 

402 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής 
Μέριμνας 

Σπάρτη ΤΕ Διοικητικού 
Λογιστικού 4 1 

403 Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Σπάρτη ΤΕ Κοινωνικής 

Εργασίας 4 1 
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Μέριμνας 

404 Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού Σπάρτη ΔΕ  Διοικητικών 

Γραμματέων 4 2 

405 Δ/νση Τεχνικών Έργων Σπάρτη ΔΕ Οδηγών 4 2 

406 Δ/νση Τεχνικών Έργων Σπάρτη 
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
έργων 

4 1 

407 Δ/νση Τεχνικών Έργων Σπάρτη ΥΕ Εργατών 4 3 
 ΣΥΝΟΛΟ 12 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

501 Δ/νση Τεχνικών Έργων Καλαμάτα ΔΕ Οδηγών 4 2 

502 Δ/νση Τεχνικών Έργων Καλαμάτα 
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 
έργων 

4 4 

503 Δ/νση Τεχνικών Έργων Καλαμάτα ΔΕ Τεχνικών 4 1 
504 Δ/νση Τεχνικών Έργων Καλαμάτα ΥΕ Εργατών 4 8 

 ΣΥΝΟΛΟ  15 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης)  
 

Κωδικός 
Θέσης  

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα(τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα) 

101,  
301 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. 
(Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 
γ)   Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

102,  
201,  
401 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

103, 
205 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας 
- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. 
γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
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104, 
203, 
404 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 
από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος 
τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή 
ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

105 (α) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ ειδικότητας 1ης (για τα ΜΕ 1.3, 1.4 και 1.5) 
του Π.Δ. 113/2012. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος, άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3ης (για το Μ.Ε. 3.5) του Π.Δ. 113/2012, ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
Ομάδας Ζ΄ Τάξης Β’ ή Α΄ του Π.Δ. 31/1990. 

105 (β) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ ειδικότητας 3ης (για το ΜΕ 3.5) του Π.Δ. 
113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ζ΄, Τάξης Β΄ ή Α' του Π.Δ. 31/1990. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος, άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου Ομάδας Α΄, ειδικότητας 1ης (για τα ΜΕ 1.3, 1.4, 1.5) του Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια 
Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ε΄, Τάξης Β΄ ή Α' του Π.Δ. 31/1990 (για τα ΜΕ 1.3, 1.4) ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
ομάδας Β΄, Τάξης Β΄ ή Α' του Π.Δ. 31/1990 (για το ΜΕ 1.5) 

106, 
209, 
307, 
407, 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 
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504 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ 
Αν δεν βρεθεί υποψήφιος με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθεί χωρίς  τυπικά 
προσόντα. 

202, 
402 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα: Βιβλιοθηκονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης, Διοικητικής Τεχνολογίας, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.,  Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο, 
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας 
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και 
Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου πής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

204, 
303 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή 
δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας  
                                                              ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ)   Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

206 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,                                                    
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004 

ή 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,                                                                                                                                               
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β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας, 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 
του Ν. 3252/2004 

207, 
405, 
501 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου 
ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 
συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: 
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή 
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή  
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
                        
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Για τη θέση με κωδικό 207, 501: άδεια οδήγησης  Ε΄ κατηγορίας 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .  
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και  
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) . 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου.  
 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και  
 γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .   
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω 
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ κατηγορίας ) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται : 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Δικτύων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας  
στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» 
δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 
υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας 
επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης 
Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 
- Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 
- Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη , 

λήξη) 
- Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 

ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια 
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή 
υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη 
από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Δικτύων της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις 
του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση 
του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό 
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του 
ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής 
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης 
της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Δικτύων. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 
 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο 
λόγος αδυναμίας καθώς και 
 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    
υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. 
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «περί 
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής».    

208 (α) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και Οποιοδήποτε πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή  

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 

Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων με κινητήρια 
θερμική μηχανή του Π.Δ. 31/1990 Ομάδας Z’ Τάξης Γ’ ή ανώτερης (Β’, Α) ή άδεια Χειριστή 
Μηχανημάτων Έργου του Π.Δ. 113/2012 ομάδας Α’ ή Β’, ειδικότητας 3 για το μηχάνημα 
3.5  ή για το σύνολο των μηχανημάτων της 3ης ειδικότητας   
 

208 (β) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 

Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων με κινητήρια 
θερμική μηχανή του Π.Δ. 31/1990 Ομάδας Β’ Τάξης Δ’ ή ανώτερης (Γ’, Β’, Α’) ή άδεια 
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου του Π.Δ. 113/2012 ομάδας Α’ ή Β’, ειδικότητας 1 για το 
μηχάνημα 1.3 ή για το σύνολο των μηχανημάτων της 1ης ειδικότητας   
 

302 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλόγου  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωλόγου 
γ)   Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

304 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας, 
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση  Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του 
τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ)  για όσους 

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ



εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 
3252/2004 

305 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 

γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 4ης ειδικότητας Α΄ ομάδας του  Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 
198/Α΄/17-10-2012)  και της  Υ.Α. Οικ 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η) / 05-03-2013 (ΦΕΚ 
519/Β/2013)  ή  
άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου για το μηχάνημα 4.6 (Μηχανήματα σήμανσης-
διαγράμμισης οδών & αεροδρομίων) της Α΄ ομάδας. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 
580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 

403 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ)   Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

406 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια  χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ ειδικότητας  1ης  (για το ΜΕ 1.5) του Π.Δ. 
113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ε΄, Τάξης  Γ΄ του Π.Δ. 31/1990. 

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ



ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος , άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
έργου Ομάδας Α ειδικότητας 1ης (για το Μ.Ε. 1.1. ή 1.3 ) του Π.Δ. 113/2012 ή  άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
Ομάδας   Β΄  Τάξης  Δ΄ κατ΄ ελάχιστο  του Π.Δ. 31/1990. 

502 (α) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ ειδικότητας  1ης (για το ΜΕ 1.1 ή 1.3) του 
Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Β΄, Τάξης Γ΄ του Π.Δ. 31/1990. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος, άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3ης (για το Μ.Ε. 3.5)του Π.Δ. 113/2012, ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
Ομάδας Ζ΄ Τάξης  Γ΄ του Π.Δ. 31/1990, ή Άδεια χειριστή Μηχανημάτων έργου Ομάδας Α 
ειδικότητας 1ης (για το Μ.Ε. 1.4) του Π.Δ. 113/2012 ή  άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. Ομάδας  Ε΄ Τάξης  Γ΄ 
του Π.Δ. 31/1990. 

502 (β) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια  χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ ειδικότητας  1ης  (για το ΜΕ 1.3) του Π.Δ. 
113/2012 ή  Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ του Π.Δ. 31/1990. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος, άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3ης (για το Μ.Ε. 3.5)του Π.Δ. 113/2012, ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
Ομάδας Ζ΄ Τάξης  Γ΄ του Π.Δ. 31/1990, ή Άδεια χειριστή Μηχανημάτων έργου Ομάδας Α 
ειδικότητας 1ης (για το Μ.Ε. 1.4) του Π.Δ. 113/2012 ή  άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. Ομάδας  Ε΄ Τάξης  Γ΄ 
του Π.Δ. 31/1990. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 
ή  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
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580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας χειριστή. 
Άδεια  χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ ειδικότητας  1ης  (για το ΜΕ 1.5) του Π.Δ. 
113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ε΄, Τάξης  Γ΄ του Π.Δ. 31/1990. 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Η κατοχή πλέον του ανωτέρω απαιτούμενου προσόντος, άδεια χειριστή Μηχανημάτων 
Έργου Ομάδας Α΄, ειδικότητας 3ης (για το Μ.Ε. 3.5)του Π.Δ. 113/2012, ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. 
Ομάδας Ζ΄ Τάξης  Γ΄ του Π.Δ. 31/1990, ή Άδεια χειριστή Μηχανημάτων έργου Ομάδας Α 
ειδικότητας 1ης (για το Μ.Ε. 1.4) του Π.Δ. 113/2012 ή  άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. Ομάδας  Ε΄ Τάξης  Γ΄ 
του Π.Δ. 31/1990. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων  τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή 
πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή 
τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας .  
Εργασιακή εμπειρία στην επισκευή μηχανημάτων έργου.  
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ 
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με 
εργασιακή εμπειρία επιτρέπεται η πρόσληψη με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα και χωρίς 
εργασιακή εμπειρία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας  και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 
2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα 

προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των 
τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον 
επιλεγούν θα προσκομίσουν :  
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το 

οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 
2. Φωτοαντίγραφο των  απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης  
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, ανά κωδικό θέσης 
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως 

ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 

 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις για  μια ή και περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή άλλης 
κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα. Επίσης μπορεί να υποβάλλει αίτηση για θέσεις σε 
μία ή και περισσότερες περιφερειακές ενότητες. Τα έντυπα των αιτήσεων  για κάθε τις θέσεις κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας αποτελούν παράρτημα της παρούσας και αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή 
για τη διευκόλυνση των υποψηφίων. 
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Ανά περιφερειακή ενότητα οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική Δ/νση  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(E-MAIL) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού  
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
Πληροφορίες: Σωτήριος 
Παρασκευουλάκος 
Τηλέφωνο: 2752360348 

sparaskevoulakos@argolida.gr 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Δ/νση Διοίκησης έδρας  
Τμήμα Προσωπικού  
Πληροφορίες: 
Αικατερίνη Αγγελοπούλου  
Τηλέφωνο:2713601131 

aggelopoulou@arcadia.gr  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού  
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
Πληροφορίες: Μαρία Αδάμ / 
Δήμητρα Μπουβή 
Τηλέφωνο: 27413-60653/744 

hrm@pekorinthias.gr 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού  
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
Πληροφορίες: Ελένη Αραχωβίτη 
Τηλέφωνο: 2731363188 

e.arahoviti@lakonia.gr  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού  
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 
Πληροφορίες: Νικολίνα Λέκκα 
Τηλέφωνο: 2721361406 

nlekka@1733.syzefxis.gov.gr  

 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες  και 
αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα  της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της  οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
www.ppell.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ήτοι από 6 Απριλίου 2020  έως και 9 Απριλίου  
και ώρα 15:00. 

Για κάθε ανάρτηση θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό Ανάρτησης  και θα σταλεί στη Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας. 

Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Δ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ: 

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση τριμελούς 
επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας.  

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους 
υποψήφιους.Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων ,απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και 
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ  

υποψηφίου/ιας                                                                                                                
Για θέσεις στην ΠΕ Αργολίδας 

ΠΡΟΣ 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας                                         
e-mail: sparaskevoulakos@argolida.gr 

Ονοματεπώνυμο   
Πατρώνυμο  Μητρώνυμο   
Έγγαμος /η   Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  
Αριθμός Τέκνων    
Κάτοικος  Οδός   Αριθμ.  

Πόλη   Τ.Κ  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΔΤ  

 Αστυνομική Αρχή 
έκδοσης ΑΔΤ 

 Ημερομηνίας έκδοσης 
ΑΔΤ 

ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  
Τηλέφωνο   Κινητό   
E-mail   

Σας υποβάλλω αίτηση για την αριθμ. οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση 
πρόσληψης  προσωπικού με 4μηνη σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία 

ενδιαφέρομαι 
 

101 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
102 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
103 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας  
104 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού   

105 (α) ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
105 (β) ΔΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  

106 ΥΕ Εργατών  
Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
απαιτούνται για τον κωδικό θέσης που επέλεξα.  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)   
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: 
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω  τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. 

οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση  και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ 
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ΑΙΤΗΣΗ  

υποψηφίου/ιας                                                                                                                
Για θέσεις στην ΠΕ Αρκαδίας 

ΠΡΟΣ  

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοίκησης έδρας /Τμήμα Προσωπικού                                                 
e-mail: aggelopoulou@arcadia.gr 

Ονοματεπώνυμο   
Πατρώνυμο  Μητρώνυμο   
Έγγαμος /η   Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  
Αριθμός Τέκνων    
Κάτοικος  Οδός   Αριθμ.  

Πόλη   Τ.Κ  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΔΤ  

 Αστυνομική Αρχή 
έκδοσης ΑΔΤ 

 Ημερομηνίας έκδοσης 
ΑΔΤ 

ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  
Τηλέφωνο   Κινητό   
E-mail   

Σας υποβάλλω αίτηση για την αριθμ. οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση 
πρόσληψης  προσωπικού με 4μηνη σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία 

ενδιαφέρομαι 
 

201 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
202 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  
203 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού   
204 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
205 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας  
206 ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής  
207 ΔΕ Οδηγών  

208 (α) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων  
208 (β) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων  

209 ΥΕ Εργατών  
Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
απαιτούνται για τον κωδικό θέσης που επέλεξα.  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)   
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω  τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. 

οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση  και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ 
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ΑΙΤΗΣΗ  

υποψηφίου/ιας                                                                                                                
Για θέσεις στην ΠΕ Κορινθίας 

ΠΡΟΣ  

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Κορινθίας 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας                                                   

e-mail: hrm@pekorinthias.gr 

Ονοματεπώνυμο   
Πατρώνυμο  Μητρώνυμο   
Έγγαμος /η   Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  
Αριθμός Τέκνων    
Κάτοικος  Οδός   Αριθμ.  

Πόλη   Τ.Κ  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΔΤ  

 Αστυνομική Αρχή 
έκδοσης ΑΔΤ 

 Ημερομηνίας έκδοσης 
ΑΔΤ 

ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  
Τηλέφωνο   Κινητό   
E-mail   

Σας υποβάλλω αίτηση για την αριθμ. οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση 
πρόσληψης  προσωπικού με 4μηνη σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία 

ενδιαφέρομαι 
 

301 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
302 ΠΕ Γεωτεχνικών - Γεωλόγων  
303 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  
304 ΤΕ Νοσηλευτών  
305 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων  
306 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού  
307 ΥΕ Εργατών  

Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
απαιτούνται για τον κωδικό θέσης που επέλεξα.  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)   
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω  τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. 

οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση  και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ



ΑΙΤΗΣΗ  

υποψηφίου/ιας                                                                                                                
Για θέσεις στην ΠΕ Λακωνίας 

ΠΡΟΣ  

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λακωνίας 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας                                                   

e-mail: e.arahoviti@lakonia.gr 

Ονοματεπώνυμο   
Πατρώνυμο  Μητρώνυμο   
Έγγαμος /η   Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  
Αριθμός Τέκνων    
Κάτοικος  Οδός   Αριθμ.  

Πόλη   Τ.Κ  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΔΤ  

 Αστυνομική Αρχή 
έκδοσης ΑΔΤ 

 Ημερομηνίας έκδοσης 
ΑΔΤ 

ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  
Τηλέφωνο   Κινητό   
E-mail   

Σας υποβάλλω αίτηση για την αριθμ. οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση 
πρόσληψης  προσωπικού με 4μηνη σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία 

ενδιαφέρομαι 
 

401 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
402 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  
403 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας  
404 ΔΕ  Διοικητικών Γραμματέων  
405 ΔΕ Οδηγών  
406 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων  
407 ΥΕ Εργατών  

Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
απαιτούνται για τον κωδικό θέσης που επέλεξα.  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)   
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω  τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. 

οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση  και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ



ΑΙΤΗΣΗ  

υποψηφίου/ιας                                                                                                                
Για θέσεις στην ΠΕ Μεσσηνίας 

ΠΡΟΣ  

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Μεσσηνίας 
Τμήμα Προσωπικού και Μιθοδοσίας                                                   
e-mail: nlekka@1733.syzefxis.gov.gr 

Ονοματεπώνυμο   
Πατρώνυμο  Μητρώνυμο   
Έγγαμος /η   Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  
Αριθμός Τέκνων    
Κάτοικος  Οδός   Αριθμ.  

Πόλη   Τ.Κ  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας ΑΔΤ  

 Αστυνομική Αρχή 
έκδοσης ΑΔΤ 

 Ημερομηνίας έκδοσης 
ΑΔΤ 

ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ  
ΑΜΚΑ  Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  
Τηλέφωνο   Κινητό   
E-mail   

Σας υποβάλλω αίτηση για την αριθμ. οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση 
πρόσληψης  προσωπικού με 4μηνη σύμβαση και σας παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία 

ενδιαφέρομαι 
 

501 ΔΕ Οδηγών  
502 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων  
503 ΔΕ Τεχνικών  
504 ΥΕ Εργατών  

Εφόσον προσληφθώ θα καταθέσω τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση και 
απαιτούνται για τον κωδικό θέσης που επέλεξα.  
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας   
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)   
Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (ανάλογα με τον κωδικό θέσης)  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω  τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην αριθμ. 

οικ78580/267/3 Απριλίου 2020 ανακοίνωση  και δεν έχω κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) 
 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΑΔΑ: Ω5ΚΝ7Λ1-Φ3Κ
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