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       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

  

 

             

               

Ναύπλιο,    6/9/2022         

             Αρ. Πρωτ.: 303406 

                    

         

                                       

Ταχ. Δ/νση        : Παραλιακή οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου       

Ταχ. Κώδικας   : 21100       

Πληροφορίες   : κ. Τουρούκη Ρ.  

Τηλέφωνο        : 2752 360 345-349             

E-mail                :tourouki@argolida.gr    

 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας/ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ.143/Α΄). 

 

     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

             

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύουν. 

2. Την αρίθμ. 109829/28-7-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου  (ΦΕΚ 3833 Β΄), περί έγκρισης της υπ' αρ. 90/2021 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με την 

με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

που είχε καταρτισθεί με το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 

224 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ Α 191) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 

της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

του Δημοσίου των ΟΤΑ και των λοιπών προσώπων Δημοσίου Δικαίου».  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/04 (ΦΕΚ 134 Α’) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 & 3 του άρθ. 206 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύουν οι οποίες ορίζουν 

¨Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
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ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών………………….Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες¨. 

6. Τις διατάξεις της περίπτ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθ. 1 του N. 3812/09 (ΦΕΚ 234 Α΄) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα 

με τις οποίες το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, δεν 

υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». 

7. Το αρ. πρωτ. 23440/12-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για 

την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών», στο οποίο αναφέρεται ότι 

με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων) και τις όμοιες του άρθρου 20 του ν.2738/1999, ως ίσχυε, παρέχεται η 

δυνατότητα και στους ΟΤΑ β’ βαθμού να προσλαμβάνουν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τους δύο (2) μήνες, για την κάλυψη 

κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών. 

8. Τις διατάξεις του άρθ. 7 του Ν. 4590/19 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού 

προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 

2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Α 

«Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων» του ως άνω νόμου. 

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 186 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Επενδύω στην Ελλάδα 

και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, εξαιρούνται 

από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».   

10. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθ. 2 του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Εκσυγχρονισμός 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» που ορίζουν ότι: δεν υπάγεται στις 

διατάξεις των Μερών Β' και Γ' του ως άνω νόμου το προσωπικό που προσλαμβάνεται για 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε 

συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 

στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 

31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 

πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 

απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 
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του άρθρου 51. 

11. Τις διατάξεις του άρθ. 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας 

σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», με τις οποίες επεκτάθηκε το άρθρο 51 

«Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης» του ν. 

4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό 

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

12. Την αρ. πρωτ. 95989/26-12-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του ν. 4829/2021»  από την οποία προκύπτει ότι για το έτος 2022 δεν θα 

αποσταλούν από τους φορείς αιτήματα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων για 

το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 

3584/2007, καθότι δεν χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για το 

προσωπικό αυτό κατά το προηγούμενο έτος. 

13. Το αρ. πρωτ. 253294/25-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας,  

περί αιτήματος πρόσληψης τριών (3) εργατών  για δύο (2) μήνες σε συνέχεια της 

συνημμένης σε αυτό αρ. πρωτ. 155162/09-05-2022 Απόφασης Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου «Καθαρισμός Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

14. Το  από 25/07/2022 ΔΥ  του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων & Περιουσίας 

της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας περί ύπαρξης εγγεγραμμένων 

πιστώσεων στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Αργολίδας  

οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας τριών (3) ΥΕ εργατών  με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και 

συγκεκριμένα στους Κ.Α.Ε. 03.072.0342.0001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά  ποσό € 5.500,00 και 03.072.0352.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά ποσό € 1.500,00. 

15. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται στην Π.Ε. Αργολίδας μόνιμο προσωπικό ή Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου στον κλάδο ΥΕ Εργατών. 

16. Την αριθμ. 1127/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (απόσπασμα πράξεως 34/2022) 

(ΑΔΑ:ΨΧΚΨ7Λ1-2ΒΗ) «Έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του 

οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας / Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), ως ισχύουν». 

17. Την αριθμ. 132481/05-09-2022 Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου .Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου με ΑΔΑ: 6ΛΧ5ΟΡ1Φ-Ρ45. 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας/ Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) 

μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), ως 

ισχύουν, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού 

Αργολίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά, τυπικά και 

τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 

Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας 

(Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

  

Ναύπλιο 

(Δ. Ναυπλιέων) 

 Ν. Αργολίδας 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  

2 μήνες  από 

την υπογραφή 

της σύμβασης 

3 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 

 (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 

4765/2021). 
 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει : 

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο. 

2. Να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς 

πλήρωση θέσης. 

3.  Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από 

την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου 

χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η 

ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους 

τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης 

απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το τελευταίο 

δωδεκάμηνο (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω), με 

σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του 
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Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύει (στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν 

συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος 

απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς 

μερικής απασχόλησης). 

5. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 

(ΦΕΚ 134 Α΄). 

6. Να μην έχουν εργαστεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης 

διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης . 

7. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (26 Α΄) 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς κ.λ.π.). 

 
 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, αυτοπροσώπως 

στην Π.Ε. Αργολίδας, επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου-Ν. Κίου 2 στο Ναύπλιο, στη Δ/νση 

Διοικητικού -Οικονομικού / Τμήμα Γραμματείας (ισόγειο) και συνημμένα σε αυτή 

προσκομίζουν: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο 

από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία), στην οποία θα 

αναφέρεται ότι: 

▪ διαθέτουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και της ειδικότητας. 

▪ κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο 

πρόσληψης δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του 

ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α΄ (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση 

για λόγους πειθαρχικούς). 

▪ δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης 

απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το τελευταίο 

δωδεκάμηνο (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της 

απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα 

πίσω), με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα 

του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύει (στο κώλυμα οκτάμηνης 

απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης 

έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και 

ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης). 

▪ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 

164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). 

▪ έχουν ή δεν έχουν εργαστεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 

δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
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κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας 

σύμβασης . 

➢ Θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της 

είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

 

Τα έντυπα των Αιτήσεων / Υπεύθυνων Δηλώσεων για τις ανωτέρω θέσεις αποτελούν παραρτήματα 

της παρούσας και αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή για τη διευκόλυνση των υποψηφίων. 

 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και 

αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της  Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από 

07/09/2022 ημέρα Τετάρτη έως 09/09/2022  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 
Η παρούσα ανακοίνωση με τα παραρτήματά της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με αποδεικτικό ανάρτησης, στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 
Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

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 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 
        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 

 

 

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

Προς Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας 
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η 

 
Ονοματεπώνυμο  

 
 

Όνομα Πατέρα   
 

Όνομα 
Μητέρας  

 

Έγγαμος /η   
 

Άγαμος/η   Διαζευγμένος/η  

Αριθμός Τέκνων    
 

Δ/νση οικίας  Οδός   
 

Αριθμός  

Πόλη 
 

 Τ.Κ  

Α.Δ.Τ 
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας 

 Αρχή έκδοσης Α.Δ.Τ.  Ημερομηνία 
έκδοσης ΑΔΤ 

 

ΑΦΜ  
 

Δ.Ο.Υ  

ΑΜΚΑ  
/ 

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ  

Κινητό Τηλέφωνο  
 

Email  

Σας υποβάλλω αίτηση στο πλαίσιο της αρ. πρωτ……………………… ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών, για την/τις κάτωθι θέση/εις της Π.Ε. Αργολίδας και παρακαλώ να την 
κάνετε δεκτή.  

Κωδικός Θέσης Κατηγορία / κλάδος / ειδικότητα 
Θέση για την οποία ενδιαφέρομαι 

 

100 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  

 

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας    

2.  Υπεύθυνη Δήλωση (αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης)   

3.  Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης   
 

 
Ναύπλιο,                      /       / 2022 

Ο /Η ΑΙΤ…….. 
 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο/υπογραφή 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο :  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

 
   Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. …………………………ανακοίνωση πρόσληψης, δηλώνω 
υπεύθυνα ότι: 
 

 

1. Διαθέτω τη φυσική υγεία και καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της προς 
πλήρωση θέσης για την οποία αιτούμαι την πρόσληψη. 

2. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης δεν έχω   
κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), ήτοι: 

▪ δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

▪ δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43          
του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. 

▪  δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα. 
▪ δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

▪ δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα,  
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε δική μου υπαιτιότητα  ή, 

▪ έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω 
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε δική μου υπαιτιότητα και έχει παρέλθει πενταετία.   

 

 
 
 
 
 

 

Ημερομηνία:        /      /   2022 

                                                                                                                                       Ο / Η Δηλών/ούσα 
 
 

                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.  

 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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3. δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το τελευταίο δωδεκάμηνο, ήτοι δεν έχω εργαστεί πάνω από 

έξι (8) μήνες το τελευταίο δωδεκάμηνο, με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης, με 

σύμβαση ΙΔΟΧ σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 

(ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύει (εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, απασχόλησης με προγράμματα 

Κοινωφελούς Εργασίας και η μερική απασχόληση). 

 

4. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄), 

ήτοι δεν έχω συνάψει διαδοχικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ίδια ή 

παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί 

χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) τριών μηνών και επίσης δεν έχω συμπληρώσει στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις με την ίδια ή παρεμφερή 

ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής 

απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

 

5. δεν έχω εργαστεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κάλυψη 

κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο με αφετηρία την 

τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης. 

  
 
 

 Ημερομηνία:        /      /   2022 

                                                                                                                                       Ο / Η Δηλών/ούσα 
 
 

                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
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