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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  3 /2019 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.Δ.Ε.Μ.)

Έχοντας υπόψη:
1. Την  υπ’  αριθμ.  37/2019  απόφαση  του  Δ.Σ.  για  επαναπροκήρυξη  θέσεων  για  πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) και 
τεσσάρων (4) μηνών.  

2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  266  του  Ν.3463/2006  «Ο Νέος  Κώδικας  Δήμων  & 
Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν 
για την πρόσληψη των ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  του  Ν.3584/2007  (Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών  και 
Κοινοτικών  Υπαλλήλων  ΦΕΚ  143/Α/28-06-2007)  περί  προσωπικού  για  κατεπείγουσες 
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του  Ν.4325/2015  «Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης  –  Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας  και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/11-05-
2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις  διατάξεις  του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με  τις  οποίες  δεν υπάγεται  στις 
διατάξεις  του  Ν.2190/1994  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 (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
μηνών. 

5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1,  παρ.2,  εδ.  ιε   του  Ν.  3812/2009  (Αναμόρφωση  συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν 
να  εξαιρούνται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.2190/1994  οι  συμβάσεις  δίμηνης  διάρκειας  για 
κατεπείγουσες ανάγκες.

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  του  Ν.3584/2007  «Κώδικας  Κατάστασης  Δημοτικών  και 
Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2007)  περί  προσωπικού  για  κατεπείγουσες 
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του  Ν.4325/2015  ¨  Εκδημοκρατισμός  της  Διοίκησης  Καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας  και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ47/τ.Α΄/ 2015),
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όπως  συμπληρώθηκαν  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  παρ.2  της  από  26-8-2015  ΠΝΠ 
(ΦΕΚ102/τ.Α΄/26-8-2015) και του άρθρου 9 του Ν.4350/2015 ( ΦΕΚ161/τ.Α΄/30-11-2015) οι 
οποίες  ορίζουν  τα  κάτωθι:  “  Ειδικά  επιτρέπεται  η  πρόσληψη  προσωπικού  οποιασδήποτε 
ειδικότητας με  σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών 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.  Κατ'  εξαίρεση,  η  πρόσληψη  προσωπικού  της  ανωτέρω  κατηγορίας  που 
απασχολείται  στην  πυρασφάλεια,  στις  δημοτικές  κατασκηνώσεις  και  τη  ναυαγοσωστική 
κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών”.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36341/13170/17-5-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και το υπ’αριθμ. πρωτ.17255/18-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με 
τα  οποία  οι  αποφάσεις  των  ΝΠΙΔ  των  ΟΤΑ  περί  πρόσληψης  προσωπικού  με  δίμηνες 
συμβάσεις δεν εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας κατ’ άρθρο 225 του ν.3852/2010.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4547/18 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/102Α’   /12-6-18) 
περί  διάρκειας  συμβάσεων  προσωπικού  για  την  κάλυψη  κατεπειγουσών,  εποχικών  ή 
πρόσκαιρων  αναγκών  ΟΤΑ  που  απασχολείται  στην  πυρασφάλεια  και  τη  ναυαγοσωστική 
κάλυψη των ακτών η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών

9. Την υπ’ αριθ. 14/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την αναστολή 
προσλήψεων και  υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών 
εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα μας και σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την 
απαγόρευση οι  προσλήψεις  προσωπικού  ΙΔΟΧ και  η  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης 
έργου,  καθώς και  οι  προπαρασκευαστικές  αυτών ενέργειες,  από τους  ΟΤΑ και  τα  νομικά 
πρόσωπα αυτών,  προκειμένου  για  τις  ειδικότητες  των  ναυαγοσωστών,  των  υδρονομέων 
άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, 
των  παιδικών  σταθμών,  της  καθαριότητας,  των  ΚΑΠΗ,  των  αμειβόμενων  μέσω 
προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  των  εργαζομένων  στις  παιδικές  κατασκηνώσεις,  του  έκτακτου 
προσωπικού με αντίτιμο & λοιπές αντικαταβολές & των απασχολούμενων στα προγράμματα 
δακοκτονίας.    

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά 
δεκαεπτά (17) ατόμων (επαναπροκήρυξη), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πλαζ Αυλακίου Πόρτο – 
Ράφτη), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με  τα  αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

             

100

Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση 
Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής  

Μαρκόπουλο
ΔΕ

 Ναυαγοσώστες 4 μήνες 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

200
Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση 
Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής

Μαρκόπουλο

ΥΕ
Εργάτες/τριες 
Καθαριότητας 

εξωτερικών χώρων 

2 μήνες 11

201

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση 
Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής

Μαρκόπουλο
ΥΕ

Καθαριστές/τριες 
εσωτερικών χώρων

2 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για 
όσους έχουν αποφοιτήσει  μέχρι  και  το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος  Κατώτερης  Τεχνικής  σχολής  του  Ν.Δ.580/1970  ή  απολυτήριος  τίτλος  Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.  

200, 201 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικό θέσης 200, 201 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών.
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας με κωδικό θέσης 100 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών. 
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης  Δημοτικών και  Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα 
με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία γα τις ειδικότητες με κωδικούς θέσης 100 νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος όπου απαιτείται.

2. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις ειδικότητες με κωδικούς θέσης 200 και 201 λαμβάνεται υπόψη 
η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανηλίκων τέκνων).
6. Οι  πολύτεκνοι  και  τα  τέκνα  πολυτέκνων,  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης 

πρόσφατης  έκδοσης  και  πιστοποιητικό  της  Ανώτατης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων 
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

7. Οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου (θάνατος του ενός γονέα) ή 
αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης  ή  διαζευκτήριο  (διάσταση  ή  διαζύγιο)  και  υπεύθυνη 
δήλωση ότι ασκούν ή ασκούσαν τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.

8. Τα τέκνα  μονογονεϊκής  οικογένειας,  ληξιαρχική  πράξη θανάτου  (θάνατος  του   γονέα)  ή 
αντίγραφο  δικαστικής  απόφασης  ή  διαζευκτήριο  (διάσταση  ή  διαζύγιο  των  γονέων)  και 
υπεύθυνη δήλωση ότι  μέχρι την ενηλικίωσή τους ασκούσε τη γονική μέριμνα ένας μόνο 
γονέας.

9. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης 
έκδοσης (Βλέπε παράρτημα ανακοίνωσης με σήμανση 12.02.2019)

10.Για υποψηφίους γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδερφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από 
την αναπηρία συγγενών ατόμων (Βλέπε παράρτημα ανακοίνωσης με σήμανση 12.02.2019)

11.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
12.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει  η διάρκεια της 

ασφάλισης.
 Χωριστή  από την  αίτηση υπεύθυνη δήλωση του  υποψηφίου  κατά  το  άρθρο  8  του  Ν. 
1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του 
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καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμία της επιχείρησης 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
Οι  μισθωτοί  του  δημοσίου  τομέα  μπορούν  εναλλακτικά  αντί  της  βεβαίωσης  του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα  του  δημοσίου  τομέα  από  την  οποία  να  προκύπτει  ο  χρόνος  και  το  είδος της 
εμπειρίας.

Για  την  απόδειξη  των  ανωτέρω  βλέπε  το  Παράρτημα  ανακοίνωσης  του  ΑΣΕΠ  (με  σήμανση 
12.02.2019) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση (ειδικό έντυπο ΣΟΧ 6) με τα συνημμένα σε 
αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
Αττικής  (Δημαρχείο  Μαρκοπούλου),  Κεντρική  Πλατεία  Μαρκοπούλου,  Τ.Κ.  19003 
Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Μαρκοπούλου  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του 
Δημοτικού Καταστήματος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ.  από Παρασκευή 24-5-2019 έως και 
Πέμπτη 30-5-2019).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Μ.
                   

                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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