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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 115/2012   

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ανακοινώνεται ότι στις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις υποψηφίων για 
την απόκτηση αδειών άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Β’) στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας (Παραλιακή οδός Ναυπλίου - Νέας Κίου 
https://goo.gl/maps/zjHu4NJW3rBgZ8Ja6) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

Ειδικότητα υποψηφίων:   

Ι. Αρχιτεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής Β’ τάξης-Θεωρητικό μέρος   

α/α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ  

  ΤΣΑΚΑΛΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

 

ΙΙ. Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων   

Α. Θεωρητικό Μέρος   

α/α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   

1.   ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 2ης  

2.   ΚΕΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 2ης  

3.   ΛΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 1ης  

4.   ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 2ης  

5.   ΜΠΟΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 1ης  

6.   ΜΠΟΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ 3ης  

Β. Πρακτικό Μέρος   

Μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης, όσοι από τους παραπάνω υποψηφίους είναι επιτυχόντες 
συνεχίζουν με την εξέταση του πρακτικού μέρους  
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

1. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ Οικ.411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 

(ΦΕΚ 21Β’) όπως τροποποιήθηκε από τις ΚΥΑ Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1022 Β’) και 

8441/560/Φ.Γ.9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1643Β’)  

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα  

3. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 

άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.   

4. Για την απάντηση των ερωτήσεων του θεωρητικού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στυλό διαρκείας 

χρώματος μπλε ή μαύρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού.  



5. Σε ότι αφορά τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θα πρέπει να 

τηρηθούν τα ακόλουθα:   

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το αποτέλεσμα του 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, ως εξάγεται από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς το σε κατάλληλο μέσο 

(όπως κινητό τηλέφωνο), είτε σε έντυπη μορφή. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να έχει 

διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στο χώρο εξέτασης.  

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  


