
1 

 

                                                                                                                                  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η  

γηα ηελ Πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο 

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/η.Α’/03-03-1994) 

«ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», όπσο 

ζπκπιεξώζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 2738/1999 (ΦΔΚ 

180/η.Α’/09-09-1999) «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο 

ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζώο θαη ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 5 

ηνπ Ν. 3146/2003 (ΦΔΚ 125/η.Α’/23-05-2003), 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδαθ. ηε’ ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ234/η.Α’/28-12-

2009) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζύκθσλα 

κε ηηο νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1994 νη ζπκβάζεηο 

δίκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ, 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α’/11-04-2012) 

«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 

Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο εμαηξείηαη από ηελ πξνεγνύκελε 

έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηαθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο 

νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ, 
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5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 131/2010  «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ», 

(ΦΔΚ 224/η.Α΄/27-12-2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 509/2019 (Πξαθηηθό αξηζκ. 19/16-10-2019) Οξζή Δπαλάιεςε, 

Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ζέκα «Έγθξηζε πξόζιεςεο ρεηξηζηώλ 

κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο δξόκσλ, θαζαξηζκνύ ξεκάησλ ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο, 

ζύκθσλα κε ην αξ. 14 ηνπ Ν. 2190/1994»,   

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 245210/11-11-2019 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ (ΑΓΑ: 633ΓΟΡ1Φ-ΣΜΚ) κε ηελ νπνία 

επηθπξώζεθε ε αλσηέξσ Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ πνπ αθνξά ηελ 

πξόζιεςε ηξηώλ (3) ζπλνιηθά αηόκσλ, 

8. Σν ππ’ αξηζκ. 53585/06-09-2019, Οξζή Δπαλάιεςε, έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο γηα ηελ αλάγθε άκεζεο αληηκεηώπηζεο ζηα αηηήκαηα 

ζπληήξεζεο δξόκσλ, θαζαξηζκνύο ξεκάησλ θαη θπηηθήο γεο κε ην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα 

(εμάξηεκα ηνπ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα) ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο, 

9. Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Μεζζελίαο κε ηηο 

θάησζη εηδηθόηεηεο, 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 4425/23-01-2020 Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, 

Πξνζόδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ πεξί Ύπαξμεο Πίζησζεο γηα 

ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νηθ. έηνπο 2020, 

ζηε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο (Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ), 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 249/605/02-01-2020 Απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ Α/Α 

403 Έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ζηνλ Δηδηθό Φνξέα / ΚΑΔ : 05.072/0342.0001, 

12. Σελ ππ’αξ10258/21-02-2020 (ΑΓΑ:Χ8Ξ17Λ1-09) Αλαθνίλσζε γηα ηελ πξόζιεςε  

ηξηώλ (3) αηόκσλ κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο, 

13. Σελ ππ’αξ15788/27-03-2020 Απόθαζε Πξόζιεςεο δύν (2) Υεηξηζηώλ Μεραλεκάησλ 

Έξγνπ κε ύκβαζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δηάξθεηαο (2) κελώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, εθηάθησλ θαη επνρηθώλ αλαγθώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 

ΠΔ Μεζζελίαο, 

14. Σελ από 11-05-2020 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελόο πξνζιεθζέληνο πεξί κε απνδνρήο  

ηεο ζέζεο κε θσδηθό 101, γηα ηελ νπνία ήηαλ θαη ν κνλαδηθόο αηηώλ, 

15. Σν γεγνλόο όηη γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 102 δελ ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

 

Δθ λένπ ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δηάξθεηαο 

δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ, εθηάθησλ θαη 

επνρηθώλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 20 παξ. 4 

ηνπ Ν. 2738/1999,  ελόςεη ζεξηλήο πεξηόδνπ θαη όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ, αλά ππεξεζία, έδξα, 
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εηδηθόηεηα, δηάξθεηα ζύκβαζεο θαη κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη πξόζζεηα) πξνζόληα 

(Βι. ΠΙΝΑΚΑ Β) : 

ΠΙΝΑΚΑ Α : ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

Θέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 

Τπεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ύκβαζεο 

Αξηζκόο 

Αηόκσλ 

101 

Γ/λζε 

Σερληθώλ 

Έξγσλ Π.Δ. 

Μεζζελίαο 

Καιακάηα 

ΓΔ Υεηξηζηώλ 

Γεσξγηθνύ 

Διθπζηήξα 

2 κήλεο 1 

102 

Γ/λζε 

Σερληθώλ 

Έξγσλ Π.Δ. 

Μεζζελίαο 

Καιακάηα 

ΓΔ Υεηξηζηώλ 

Μεραλεκάησλ 

Έξγνπ 

2 κήλεο 1 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β : ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

Θέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ 

 θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : 

α)  Άδεηα νδεγνύ γεσξγηθνύ κεραλήκαηνο (δηαμνληθνύ ειθπζηήξα ηξαθηέξ),  θαη 

β) άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθή ή εξαζηηερληθή θαη  

γ) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο 

ή 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,  κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο ρεηξηζηή. 
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ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή  άδεηα Γ΄ Καηεγνξίαο  θαη Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο 

Ιθαλόηεηαο. 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ :  

α) Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ 1εο ή/θαη 3εο Δηδηθόηεηαο (Μ.Δ.) νκάδαο Β’  

ή νκάδαο Α΄(Π.Γ. 113/2012)  

θαη 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή, θαη 

γ) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο 

ή  

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην 

ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 

απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην ηίηιν θαηώηεξεο 

Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο ρεηξηζηή. 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη :  

1. Να έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ηα άξζξα 8 & 9 ηνπ Ν. 3528/2007 (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απόιπζε γηα ιόγνπο πεηζαξρηθνύο). 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ο ππνςήθηνο, καδί κε ηελ αίηεζε, ζηελ νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη, εθηόο από ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ν ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ θαη ν Α.Μ.ΙΚΑ ηνπ ππνςεθίνπ, ππνβάιιεη : 

1. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, 
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2. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ, 

3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο νδήγεζεο θαη ηα ινηπά ηπρόλ απαηηνύκελα 

ηππηθά πξνζόληα (σο άλσζελ εθηίζεληαη), 

4. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ Σίηινπ πνπδώλ (γηα ηίηιν ζπνπδώλ αιινδαπήο, απηόο ζα 

πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνο), 

5. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πεξί α) κε απόιπζεο γηα ιόγνπο πεηζαξρηθνύο ηνπ 

αξζξ. 9 ηνπ Ν. 3528/07, β) κε θσιύκαηνο ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 3528/07 – θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απόιπζε γηα ιόγνπο πεηζαξρηθνύο, γ) θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ θαη δ) i) Γελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξόζσπό ηνπο θσιύκαηα ηνπ Π.Γ. 164/2004 πεξί κε ζύλαςεο δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 164/2004, δειαδή δηαδνρηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπο είλαη ιηγόηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ 

θαη όηη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο 

απαζρόιεζεο κε ζπκβάζεηο κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο 

όξνπο εξγαζίαο ή ζε εθηέιεζε πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία εθδόζεθε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ii) Σν ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν (12κελν) κε 

αθεηεξία ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο λέαο ζύκβαζεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. δίκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ ή 

επνρηθώλ, ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, iii) Γελ ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπο ην θώιπκα ηεο νθηάκελεο 

απαζρόιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ήηνη λα κελ έρνπλ εξγαζηεί 

πάλσ από έμη (6) κήλεο ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν κε αθεηεξία ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο λέαο 

ζύκβαζεο κε ζύκβαζε Ι.Γ.Ο.Υ. ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 

14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη (εμαηξνύληαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, απαζρόιεζεο 

κε πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο) (ζα δνζεί από ηελ ππεξεζία), 

6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξόζθαηεο έθδνζεο, 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Οη αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζα ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζώπσο, είηε από άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν (ε εμνπζηνδόηεζε ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή) ζηελ είζνδν ηνπ Γηνηθεηεξίνπ όπνπ ζα παξαιακβάλνληαη από 

αξκόδην ππάιιειν, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή  ζην Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο 

Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο (Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Μεζζελίαο – Φαξώλ 15 – Σ.Κ. 241 00 – Καιακάηα), 4νο όξνθνο γξαθ. 429, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο,  από 13/05 /2020 έσο θαη 22 / 05  /2020. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ηεο αίηεζεο, ην εκπξόζεζκν θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 

απνζηνιήο από ηα ΔΛ.ΣΑ. 
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ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ  

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο 

κε απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο, λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

(www.ppel.gov.gr) θαη επίζεο, ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», από όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη ζα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα αληιήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ 

ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (www.ppel.gov.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΝΙΚΑ 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο 

 

Κνηλνπνίεζε: 
1) Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε, θ. Παλαγηώηε Νίθα 
2) Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Μεζζελίαο, θ. Δπζηαζίνπ Αλαζηαζόπνπινπ 
3) Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ, θα Αγγειηθήο Πνπινπνύινπ 

4) Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο,  
Πιαηεία Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ 

 Σ.Κ. 221 31 - Σξίπνιε 
5) Πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ, θ. Παλαγηώηε Γηαλλαθέα 
6) Σκήκα Πιεξνθνξηθήο (Ηιεθηξνληθά), γηα ηελ αλάξηεζε απηνύζηαο ηεο 

Αλαθνίλσζεο ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 
1. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ 
2. Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο Π.Δ. Μεζζελίαο (2 αληίγξαθα)  

(Με ηελ παξάθιεζε ην έλα λα δνζεί ζην Γξαθείν Μηζζνδνζίαο) 
 

http://www.ppel.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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