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ΘΕΜΑ: Πρόςληψη προςωπικού με ςύμβαςη ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, διϊρκειασ 
που δεν υπερβαύνει τουσ Δύο (02) μόνεσ, για την αντιμετώπιςη κατεπειγουςών πρόςκαιρων 
αναγκών καθαριότητασ του Δόμου Ζαχϊρωσ 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΧΑΡΩ 
 Έρνληαο ππόςε:  
1. Σην Τ.Α. 15870/15.5.2017 (ΤΟΔΔ 250/26.5.2017) του Τπουργού Εςωτερικών περύ διοριςμού 

υντονιςτό τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου, Δυτικόσ Ελλϊδασ και Ιονύου. 
2. Σο ϊρθρο 28 του ν. 4325/2015 (Α' 47) «Εκδημοκρατιςμόσ τησ Διούκηςησ - Καταπολϋμηςη 

Γραφειοκρατύασ και Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη. Αποκατϊςταςη αδικιών και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», και το ϊρθρο 28Α του ύδιου νόμου, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 24 του ν. 
4368/2016 (Α' 21) «Μϋτρα για την επιτϊχυνςη του κυβερνητικού ϋργου και ϊλλεσ 
διατϊξεισ». 

3. Σο ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςη και τησ Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ». 

4. Σο ϊρθρο 206 του ν. 3584/2007 (Α' 143) «Κύρωςη του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοτικών και 
Κοινοτικών Τπαλλόλων», όπωσ ιςχύει, μετϊ την αντικατϊςταςό του από το ϊρθρο 41, παρ. 
2 του ν. 4325/2015 (Α' 47) «Εκδημοκρατιςμόσ τησ Διούκηςησ - Καταπολϋμηςη τησ 
Γραφειοκρατύασ και Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη. Αποκατϊςταςη αδικιών και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», και όπωσ αυτό ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 4, παρ. 2 τησ Πρϊξησ Νομοθετικού 
Περιεχομϋνου (Α' 102), «Κατεπεύγουςεσ ρυθμύςεισ για την ομαλό λειτουργύα των 
Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ», η οπούα κυρώθηκε με το ϊρθρο 9 του ν. 4350/2015 
(Α' 161) , και αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 116 του ν. 4547/2018 (Α' 102). 

5. Σην παρ. κγ) του ϊρθρου 4 τησ ΠΤ 33/2006 (Α' 280), το οπούο προςτϋθηκε με την παρ. 2 
του ϊρθρου 8 του ν. 4350/2015 (Α' 161) «Εκδημοκρατιςμόσ τησ Διούκηςησ - Καταπολϋμηςη 
τησ Γραφειοκρατύασ και Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη. Αποκατϊςταςη αδικιών και ϊλλεσ 
διατϊξεισ». 

6. Σην παρ. 20α, του ϊρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α' 54) «Πειθαρχικό Δύκαιο Δημοςύων 
Πολιτικών Διοικητικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Νομικών Προςώπων Δημοςύου 
Δικαύου», όπωσ αυτό ςυμπληρώθηκε με την παρ. 22, του ϊρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α' 85) 
«Ρυθμύςεισ για την τοπικό ανϊπτυξη, την αυτοδιούκηςη και την αποκεντρωμϋνη διούκηςη. 
Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ2009/50/ΕΚ». Σο ϊρθρο 1, περ. ιε, του ν. 3812/2009 (Α' 234) 
«Αναμόρφωςη του ςυςτόματοσ προςλόψεων ςτο δημόςιο τομϋα και ϊλλεσ διατϊξεισ», το 
οπούο τροποποιεύ το ϊρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28). Σο ϊρθρο 8 του π.δ/τοσ 139/2010 (Α' 
232) «Οργανιςμόσ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πελοποννόςου, Δυτικόσ Ελλϊδασ και 
Ιονύου». 

7. ςύμφωνα με την απόφαςη 328/2021  τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ και τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 206 του ν. 3584/2007, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν κατεπεύγουςεσ και πρόςκαιρεσ 
ανϊγκεσ καθαριότητασ . 
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8. Ση βεβαύωςη τησ Διεύθυνςησ Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών του Δόμου 
Ζαχϊρωσ περύ πρόβλεψησ πιςτώςεων ςτον προώπολογιςμό του οικονομικού ϋτουσ 2021 για 
την κϊλυψη τησ δαπϊνησ που προκαλεύται από την πρόςληψη προςωπικού δύμηνησ 
διϊρκειασ. 

9. Σην εγκριτικό απόφαςη τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ με αριθ. πρωτ:  
219122/13-12-2021 με ΑΔΑ : 6ΒΩ7ΟΡ1Φ-Ω15 

Αλαθνηλώλνπκε 

Σην πρόςληψη προςωπικού (04) ατόμων ΤΕ Εργϊτεσ Καθαριότητασ  με ςύμβαςη εργαςύασ 
Ιδιωτικού Δικαύου Οριςμϋνου Χρόνου, η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τουσ δύο  (02) μόνεσ, 
από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, από το Δόμο Ζαχϊρωσ και Δύο (2)  ΔΕ Οδηγών,  
ςυγκεκριμϋνα: 

ΣΕΕΡΑ (04) άτομα κατθγορίασ-κλάδου ΤΕ εργατϊν κακαριότθτασ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 
328/2021 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του ν. 3584/2007, 
προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν κατεπείγουςεσ και πρόςκαιρεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ. 
Η τιρθςθ τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ν. 2190/1994

1.Οι υποψιφιοι πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

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

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο: 

1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία) 

2. Επθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ 

δεκνζίνπ εγγξάθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (Μπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηε 

αλαδήηεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία). 

4· Υπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ 

πνπ πξνβιέπνληαη θάζε θνξά γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΤΑ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 169 παξ. 2 ηνπ Ν. 3584/2007.  

5· Υπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986,κε ηελ απνδνρή ηεο ηήξεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπο . 

 1.Γηα ηελ εηδηθόηεηα ΥΕ Εξγάηεο Καζαξηόηεηαο, δελ απαηηνύληαη επηπξόζζεηα 

πξνζόληα 

Α/Α Διδικότητα Συπικά Προςόντα 
Αριθμός 

Ατόμων 

Υρονική 

Γιάρκεια 

1 

ΤΔ Δργατών 
Καθαριότητας 
προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν 
κατεπείγουςεσ και 
πρόςκαιρεσ 
ανάγκεσ 
κακαριότθτασ 

Να πλθροφν τα γενικά προςόντα 
διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ 
μόνιμουσ υπαλλιλουσ του πρϊτου 
μζρουσ του ν. 3584/07. (υποβολι 
υπεφκυνθσ διλωςθσ) 
 

4 
Έως 2 

Μήνες 
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Β΄ Διδικότητα Γύο (2) οδηγοί 

αστοκινήτων 
 

 

  

Α/Α Διδικότητα 

Συπικά Προςόντα 

Αριθμός 

Ατόμων 

Υρονική 

Γιάρκεια 

2 ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Δίπλωμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. 
ειδικοτιτων: α. τεχνικοφ αυτοκινιτων 
οχθμάτων ι 
β. εκπαιδευτι υποψθφίων οδθγϊν 
αυτοκινιτων ι πτυχίο Α' και Β' κφκλου 
ςπουδϊν ΣΕΕ ειδικότθτασ Μθχανϊν και 
υςτθμάτων Αυτοκινιτου ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
ενιαίου πολυκλαδικοφ λυκείου τμιματοσ 
Μθχανικϊν Αυτοκινιτων ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ειδικότθτασ Μθχανϊν 
Αυτοκινιτου ι Απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολισ 
Μακθτείασ του ΟΑΕΔ του ν. 1346/83 
ειδικότθτασ Μθχανοτεχνίτθ αυτοκινιτου ι 
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ι 
ςυναφοφσ ειδικότθτασ . 
Ιςχφουςα Επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γ' 
κατθγορίασ 
Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ 
(Π.Ε.Ι.) για όςουσ απαιτείται, ςφμφωνα με τισ 
ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ που 
ακολουκοφν. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 
ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ 
πλιρωςθ τθσ κζςθσ από υποψθφίουσ με τα 
προςόντα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
επιτρζπεται θ πρόςλθψθ με προςόν 
οποιοδιποτε απολυτιριο τίτλο ςχολικισ 
μονάδασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο ςχολϊν τθσ 
αλλοδαπισ και τα ανωτζρω κφρια τυπικά 
προςόντα 2 και 3. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 
ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ 
πλιρωςθ τθσ κζςθσ από υποψθφίουσ με τα 
προςόντα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
επιτρζπεται θ πρόςλθψθ με προςόν 
Απολυτιριο τίτλο Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ 
(δθλαδι απολυτιριο 3ταξίου Γυμναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι το 
1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι 
ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ 
Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι 
Απολυτιριο Σίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
του άρκρου 1 του ν. 2817/2κκ0 και αντίςτοιχθ 
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν 
απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ 
οδιγθςθσ αυτοκινιτου και τα ανωτζρω κφρια 

2 
Έως 2 

Μήνες 
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τυπικά προςόντα 2 και 3. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 
ε περίπτωςθ που δεν κακίςταται δυνατι θ 
πλιρωςθ τθσ κζςθσ από υποψθφίουσ με τθν 
ανωτζρω εμπειρία, επιτρζπεται θ κάλυψι τθσ 
με αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) 
μθνϊν μετά από τθν απόκτθςθ τθσ 
επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
και με τυπικά προςόντα τθσ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ, 

όπωσ αυτά αναφζρονται ανωτζρω. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
(ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ κατά τα ανωτζρω άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου) 
Τποψιφιοι οι οποίοι απζκτθςαν άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου τθσ κατθγορίασ Γ' ι Γ' + Ε' από τθν 10θ 
επτεμβρίου 2009 και μετά, απαιτείται να προςκομίςουν πλζον τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου 
και Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) μεταφοράσ εμπορευμάτων, ςφμφωνα με το 
Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18-06-2008 τ.Α'). φμφωνα με το ίδιο Π.Δ. όςοι υποψιφιοι απζκτθςαν μία 
από τισ ανωτζρω άδειεσ οδιγθςθσ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2009 εξαιροφνται από τθν υποβολι 
του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2014 τθν επόμενθ τθσ οποίασ απαιτείται 
το ανωτζρω πιςτοποιθτικό. 
Προκειμζνου για τθν απόδειξθ κατοχισ του Πιςτοποιθτικοφ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) 
απαιτείται: 
είτε θ κατοχι Δελτίου Επιμόρφωςθσ Οδθγοφ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ και το οποίο εκδίδεται από 
τθν Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ν.Α. ςτθν περιοχι τθσ οποίασ βρίςκεται θ κατοικία 
του ενδιαφερόμενου 
είτε θ καταχϊρθςθ επί του εντφπου τθσ άδειασ οδιγθςθσ του κοινοτικοφ αρικμοφ «95» δίπλα ςε 
μία ι περιςςότερεσ εκ των κατθγοριϊν ι υποκατθγοριϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ και απαιτοφνται 
από τθν ανακοίνωςθ. 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωςθ που θ Τπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Ν.Α. δεν 
ζχει προχωριςει ςτθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ για τισ εξετάςεισ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ (ΠΕΙ), ο 
υποψιφιοσ προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για τθ κζςθ του ΟΔΗΓΟΤ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ανακοίνωςθσ, 
πρζπει να προςκομίςει απαραιτιτωσ ςχετικό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτο οποίο να 
αναφζρεται θ αδυναμία ζκδοςθσ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, λόγω τθσ μθ ςυγκρότθςθσ τθσ εν 
λόγω επιτροπισ. 
Για τισ άδειεσ οδιγθςθσ αυτοκινιτων, όταν δεν προκφπτει θ θμερομθνία τθσ αρχικισ κτιςθσ, τθσ 
κατά τθν ανακοίνωςθ απαιτοφμενθσ άδειασ, αλλά μόνο θ θμερομθνία λιξθσ τθσ άδειασ ι τυχόν 
πρόςφατθσ κεϊρθςθσ, πρζπει οι υποψιφιοι να ςυνυποβάλουν και ςχετικι βεβαίωςθ τθσ οικείασ 
υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν. 
ε περίπτωςθ αδυναμίασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ να χορθγιςει τθ βεβαίωςθ αυτι, λόγω 
καταςτροφισ ι φκοράσ των αρχείων τθσ, αρκεί: 
θ προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, ςτθν οποία να αναφζρεται ο λόγοσ αδυναμίασ 
κακϊσ και 
θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/86 του υποψθφίου, ςτθν οποία να 
δθλϊνει τθν ακριβι θμερομθνία αρχικισ κτιςθσ τθσ κατθγορίασ επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ 
που ηθτείται από τθν προκιρυξθ. 
τθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικισ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ, για 
να γίνουν δεκτοί, πρζπει να προςκομίςουν βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου 
υγκοινωνιϊν «περί ιςοδυναμίασ και αντιςτοιχίασ τθσ άδειασ οδιγθςθσ αλλοδαπισ με τισ 
επαγγελματικζσ άδειεσ οδιγθςθσ θμεδαπισ» 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτα  γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ , Διμο 
Ζαχάρωσ ΣΚ 27054 και ειδικότερα ςτο γραφείο πρωτοκόλλου, εντόσ  προθεςμίασ πέντε (  5 ) 
ημερών, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου 
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λόγω και του κατεπείγοντοσ των αναγκϊν που ζχουν προκφψει, δθλαδι ζωσ και τθν 21-1-2022 
ημέρα Παραςκευή. 

Η παροφςα να αναρτθκεί ολόκλθρθ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα,  ςτο Διαφγεια και ςτθν ιςτοςελίδα 

του Διμου.  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΧΑΡΩ 

 
 
  
 

Αλεξανδρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 
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