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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2022  

 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

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

 
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ.∆.Ε.Μ.) 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθµ. 9/2022 απόφαση του ∆.Σ. για πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνη απασχόληση 
για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Κ∆ΕΜ.   

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 «Ο Νέος Κώδικας ∆ήµων & 
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 ∆ηµοτικών 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 ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α/11-05-
2015). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, περ. ιε του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισµός του συστήµατος 
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει σύµφωνα µε 
τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των µερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/2021 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 (12)  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 ∆ηµοτικών 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 ∆ιοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ47/τ.Α΄/ 2015), 
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 
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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 
τέσσερις (4) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών”. 

7. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7364/07-02-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Εξαιρέσεις από τον 
προγραµµατισµό προσλήψεων»  περ. 4.   

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

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι 

(20) ατόµων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 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 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

100 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

∆Ε Εισπράκτορας 2 µήνες 2 

101 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

∆Ε Βοηθός Νοσοκόµος 2 µήνες 3 

102 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

∆Ε Ναυαγοσώστης 4 µήνες 4 

103 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

ΥΕ Εργάτης/τρια 
καθαριότητας  

2 µήνες 8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

104 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

ΥΕ Ηµεροφύλακας  2 µήνες  2 

105 

Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(Κ.∆.Ε.Μ.) 

(Για τη λειτουργία της 
πλαζ Αυλακίου) 

∆ήµος 
Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας 
Ν. Αττικής 

ΥΕ Νυκτοφύλακας 2 µήνες  1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή Βοηθός 
Τραυµατολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός 
Νοσηλευτικής Ταραυµατολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές 
παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή 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  εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόµενη 
από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή.   

102 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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

104, 105 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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. 

 

 

- Οι υποψήφιοι για τους κωδικούς θέσεων 100, 101, 103, 104 και 105 πρέπει να είναι ηλικίας από 
18 έως 65 ετών. 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας µε κωδικό θέσης 102 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών 
[παρ.15 του αρ.5 του π.δ.71/2020 (Α’ 166)]. 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει 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 ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση κ.λ.π.). 

 

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 κωδικό θέσης 103,104 και 105 λαµβάνεται 
υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

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

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 

2. Απολυτήριος τίτλος (όπου απαιτείται). 

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανηλίκων τέκνων). 
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5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

πρόσφατης έκδοσης (εντός διµήνου) και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας 

Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 

6. 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. 

7. 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. 

8. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης 

έκδοσης (εντός διµήνου).  

9. Για υποψηφίους γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδερφοί που ασκούν το δικαίωµα προστασίας από 

την αναπηρία συγγενών ατόµων.  

10. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. 

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

ασφάλισης 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εµπειρίας (εκτός από τον κωδικό 

103). 

 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. 

 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν 
δικαιολογητικά και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
kdem@markopoulo.gr. 

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 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαρκοπούλου και στο χώρο ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ. από Τετάρτη 13-04-2022 έως και 
Μεγάλη Τρίτη 19-04-2022). 

 
 
 

Επίσης, µαζί µε την ανωτέρω ανακοίνωση θα αναρτηθούν και τα παραρτήµατα ανακοινώσεων, τα 
οποία περιέχουν οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης.   

 
    

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.∆.Ε.Μ. 
                    
 
 
                             ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: 69ΣΗΩΛΝ-ΞΦΟ
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