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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87/τ.Α΄/7.06.2010),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις  διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν.  2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης  αρχής για  την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις  στην Δημόσια Διοίκηση,  μονιμοποιήσεις  συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/ τ.Α΄/09.09.1999) καθώς και του άρθρου
20 του ιδίου ως άνω Νόμου, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του  Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού  δικαιώματος  των  ετεροδημοτών  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  125/τ.
Α΄/23.05.2003).

4. Τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  206  του  Ν.  3584/2007  «Κύρωση  του  Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του εδαφ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος  προσλήψεων  στο  δημόσιο  τομέα  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  234/τ.
Α΄/28.12.2009).

6. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωση  Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.04.2012).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 56 και 59 του Π.Δ./τος 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1988), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ
224/τ.Α΄/27.12.2010), όπως ισχύει.

9. Την  αριθ.  337/2016  (Πρακτικό  16/03.08.2016)  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου
Πελοποννήσου.

10.Την αριθμ. 114479/24.08.2016 Απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  (ΑΔΑ:
7ΙΜΨΟΡ1Φ-Α7Ξ) με την οποία επικυρώθηκε η αριθ. 337/2016 απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Πελοποννήσου.

11.Το  αριθμ.  200978/45471/01.08.2016  έγγραφο  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.
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12.Την  ανάγκη  αντιμετώπισης  κατεπειγουσών,  έκτακτων  και  εποχικών  αναγκών  της
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Αρκαδίας,  καθόσον  μετά  από  έλεγχο  που
πραγματοποιήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αρκαδίας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, διαπιστώθηκε ότι
λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν δημιουργήθηκε υπεραύξηση της φυτικής
βλάστησης  εκατέρωθεν  των  οδοστρωμάτων  με  αποτέλεσμα  να  μειωθεί  σημαντικά  η
ορατότητα από τους χρήστες του οδικού μας δικτύου και να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων, με συνέπεια την ανάγκη να πραγματοποιηθούν άμεσα εργασίες
κοπής  κλαδιών,  χόρτων  προς  εξασφάλιση  ασφαλών  συνθηκών  κυκλοφορίας  στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

13.Την  αριθμ. 202228/45697/02.08.2016  Βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικού  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ύπαρξης πίστωσης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων με
σχέση εργασίας  ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών.

14.Την έλλειψη προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας με τις κάτωθι
ειδικότητες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2)
μηνών,  συνολικά  έξι  (6)  ατόμων  για  την  άμεση  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών,  έκτακτων  και
εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

104
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αρκαδίας

Τρίπολη
ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργων 
(χειριστή JCB) 

2 μήνες 1

105
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αρκαδίας Τρίπολη

ΔΕ Χειριστών  
Μηχανημάτων Έργων  
(ισοπεδωτή γαιών - 
Γκρέιντερ)

2 μήνες 1

106
Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Αρκαδίας       Τρίπολη ΥΕ  Εργατών 2 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 1 - ομάδας Β΄,  του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  1.3  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ και  τάξης Δ΄ του Π.Δ.
31/1990 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α΄  η΄  Β΄
κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή

  

ΑΔΑ: 702Λ7Λ1-27Ι



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών  Μαθητείας  του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης  ειδικότητας.  Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλει  βεβαίωση της αρμόδιας για  την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 1 - ομάδας Β΄,  του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  1.3  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ και  τάξης Δ΄ του Π.Δ.
31/1990 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης  κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής  ή  ισότιμος   και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της  αλλοδαπής.  Γίνεται  επίσης  δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλει  βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  μηχανοδηγού  –  χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 1 - ομάδας Β΄,  του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  1.3  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ και  τάξης Δ΄ του Π.Δ.
31/1990 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  (δηλαδή  απολυτήριο  τριτάξιου
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 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 μηχανοδηγού – χειριστή.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 1 - ομάδας Β΄,  του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  1.3  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Β΄ και  τάξης Δ΄ του Π.Δ.
31/1990 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/1990), που λειτουργούν με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  (δηλαδή  απολυτήριο  τριτάξιου
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 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 παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στη
νέα  αυτή  άδεια  δεν αναγράφεται  η  αρχική άδεια  και  η  ημεροχρονολογία  κτήσης αυτής,
οφείλουν  να  προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  από  την  οποία  να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειμένου  να  προσμετρηθεί  το  βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής,
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 3 - ομάδας Α΄, του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ και   τάξης Γ΄ του Π.Δ.
31/1990  (ΦΕΚ  11/τ.Α΄/1990),  που  λειτουργούν  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  ή  άδεια
μηχανοδηγού χειριστή  μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α΄  η΄  Β΄
κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή
Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών  Μαθητείας  του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης  ειδικότητας.  Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλει  βεβαίωση της αρμόδιας για  την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 3 – ομάδας  Α΄, του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ και   τάξης Γ΄ του Π.Δ.
31/1990  (ΦΕΚ  11/τ.Α΄/1990),  που  λειτουργούν  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  ή  άδεια
μηχανοδηγού χειριστή  μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης  κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής  ή  ισότιμος   και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της  αλλοδαπής.  Γίνεται  επίσης  δεκτός
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι  ο υποψήφιος υποβάλει  βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της
άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  μηχανοδηγού  –  χειριστή  χορηγήθηκε  βάσει  του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 3 - ομάδας Α΄, του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ και   τάξης Γ΄ του Π.Δ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

31/1990  (ΦΕΚ  11/τ.Α΄/1990),  που  λειτουργούν  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  ή  άδεια
μηχανοδηγού χειριστή  μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  (δηλαδή  απολυτήριο  τριτάξιου
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 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 μηχανοδηγού – χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) ειδικότητας 3 – ομάδας Α΄, του Π.Δ. 113/2012, για
το  Μ.Ε.  3.5  της  κατάταξης  του  άρθρου  2  της  απόφασης  αριθμ.  οικ.  1032/166/Φ.Γ.
9.6.4(Η)/05.03.2013(*), ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων ομάδας Ζ΄ και   τάξης Γ΄ του Π.Δ.
31/1990  (ΦΕΚ  11/τ.Α΄/1990),  που  λειτουργούν  με  κινητήρα  εσωτερικής  καύσης  ή  άδεια
μηχανοδηγού χειριστή  μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄ και τάξης Β΄ του Π.Δ. 22/1976
(ΦΕΚ 6/τ.Α΄/1976).

2.Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

3.Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης  (δηλαδή  απολυτήριο  τριτάξιου
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 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 παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή.

 (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/2012, εφόσον στη
νέα  αυτή  άδεια  δεν αναγράφεται  η  αρχική άδεια  και  η  ημεροχρονολογία  κτήσης αυτής,
οφείλουν  να  προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  από  την  οποία  να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειμένου  να  προσμετρηθεί  το  βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής,
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της  άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για
όσους  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  το  1980  απολυτήριο  δημοτικού),  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.
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                                 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων

της θέσης που επιλέγουν.

                                     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής

δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών και απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους,

όπως απαιτούνται.

2.  Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας, όπου απαιτείται.

3.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

4.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του

Υπαλληλικού  Κώδικα,   με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  άρθρου  4  παρ.  1  του  Ν.

2207/1994.

5.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  πρόσφατης έκδοσης.

                                                          ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η   παρούσα  Ανακοίνωση  να  αναρτηθεί  ολόκληρη  στο  Κεντρικό  Κατάστημα  της

Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με  αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης  και  επίσης  να  αναρτηθεί  στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού της

Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου-Τρίπολη)

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 06/09/2016 έως και  12/09/2016.                    

      

                                                                  Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
                          ΠΕΤΡΟΣ  ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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