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Ζαχάρω  16 Αυγούστου 2021 
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  6073 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, από το 
Δήμο Ζαχάρως και συγκεκριμένα: 
• ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Βρεφονηπιοκόμου, 
• ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Βοηθού Τραπεζοκόμου, 

 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α728-07-2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» , 
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47) και τις 
διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α' 47) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και 
του άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

5. Το έγγραφο 5834/5.8.2021 του Δήμου Ζαχάρως, με το οποίο διαβιβάστηκε 
για έγκριση η απόφαση 224/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΕΤΩΡΗ-82Κ) της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για Παιδικό 
Σταθμό Ζαχάρως με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και 2μηνη σύμβαση». 

6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 241 και αρ. πρωτ. 
5781/4.8.2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαχάρως με την 
οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 5.500,00 ευρώ για την 
πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας. 

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A1%CE%97-82%CE%9A


 2 

7.Την αριθ.πρωτ: 140222 από 13-8-2021  εγκριτική απόφαση της ΑΠΟΚ/ΝΗΣ 
Δ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΊΟΥ με ΑΔΑ: : 9ΚΒΒΟΡ1Φ-Σ3Ι 

Ανακοινώνει 

      Την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης, από το Δήμο Ζαχάρως και 
συγκεκριμένα: 
• ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΔΕ Βρεφονηπιοκόμου, 
• ένα (01) άτομο κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Βοηθού Τραπεζοκόμου, 

• σύμφωνα με την απόφαση 224/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΕΤΩΡΗ-82Κ) της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 
3584/2007, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και 
πρόσκαιρες ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως. 

• Για την Θέση ) 
•  ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΌΜΟΥ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

100 ΔΗΜΟΣ 
ΖΑΧΑΡΩΣ 
Για την 
στελέχωση 
του 
Παιδικού 
Σταθμού 

Ζαχάρως) 

ΔΕ 
ΒΟΗΘ.ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

1 2 ΜΗΝΕΣ 

•  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και 
'Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Ο 
ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 
αλλοδαπής 

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A1%CE%97-82%CE%9A
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

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. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

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 έξι (6) μηνών 
 

1. Για την Θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΟΎ  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι επιλεγέντες/είσες της παραπάνω ειδικότητας  οφείλουν να 
προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-
2017) Υπουργική Απόφαση. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

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

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
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Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών 
της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 
Ν.3584/07. 

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 2μηνης απασχόλησης στο Δημόσιο 
εντός δωδεκαμήνου. 

6. Κάρτα ανεργίας  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της 
υπηρεσίας μας , Δήμο Ζαχάρως ΤΚ 27054 και ειδικότερα στο γραφείο 
πρωτοκόλλου ,   εντός  προθεσμίας Πέντε  (  5 ) ημερών, από την ημερομηνία 
ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή 
έως και την  Δευτέρα 23/8/2021 
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. . 
 

 
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

Ρουμελιώτης Αριστογείτων 
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