
     

                                                                     
                                                                          

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Μαρκόπουλο,19.8.2013
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 15338
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  1/2013

Για  την  πρόσληψη  προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου 
χρόνου  διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας , ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12777/2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών ,τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 και  την αριθμ. 
363/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
είκοσι   πέντε  (25) ατόμων, προς  κάλυψη  κατεπειγουσών  αναγκών  της  υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ύδρευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα 
ειδικά τυπικά προσόντα και  χρονική περίοδο:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 μήνες 4

102 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

(JCB)
2 μήνες 2

103 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 μήνες 12

104 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2 μήνες 2

105 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 μήνες 1

106 Δήμος Μαρκοπούλου Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
Οδηγοί (ΔΕ)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ΙΕΚ  ειδικοτήτων:  (α)  Τεχνικού 
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 

1

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΝ-ΛΝΠ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 
Οδηγοί 

(ΔΕ)

Πτυχίο  Α'  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ΤΕΕ  ειδικότητας  Μηχανών  και  Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή 
Απολυτήριος  τίτλος  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  τμήματος  Μηχανικών 
Αυτοκινήτων ή 
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή 
Σχολής  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  ν.  1346/1983  ειδικότητας  Μηχανοτεχνίτη 
Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή 
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής  ΙΕΚ ή άλλος 
ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης 
ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ) για  όσους  απαιτείται, 
σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε  απολυτήριος  τίτλος  σχολικής  μονάδας  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα 
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) 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.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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα 
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) 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.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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 
μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα 
με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν).  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά 
τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της  κατηγορίας Γ΄ 

2

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΝ-ΛΝΠ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 
Οδηγοί 

(ΔΕ)

από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ)  μεταφοράς  εμπορευμάτων,  σύμφωνα  με  το  π.δ.  74/2008  (ΦΕΚ 
112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την 
ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από 
την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 
την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειμένου  για  την  απόδειξη  κατοχής  του  Πιστοποιητικού  Επαγγελματικής 
Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
 είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ 

και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. 
στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

 είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού  «95» δίπλα  σε  μία  ή  περισσότερες  εκ  των  κατηγοριών  ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
οικείας  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  δεν  έχει  προχωρήσει  στη  συγκρότηση 
επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος 
προκειμένου  να  γίνει  δεκτός  για  τη  θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης 
ανακοίνωσης,  πρέπει  να  προσκομίσει απαραιτήτως  σχετικό  έγγραφο  της 
υπηρεσίας αυτής,  στο οποίο  να αναφέρεται  η αδυναμία  έκδοσης του ανωτέρω 
πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις  άδειες  οδήγησης αυτοκινήτων,  όταν δεν προκύπτει  η ημερομηνία  της 
αρχικής  κτήσης,  της  κατά  την  ανακοίνωση  απαιτούμενης  άδειας,  αλλά  μόνο  η 
ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, 
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
 η  προσκόμιση  της  βεβαίωσης  της  υπηρεσίας  αυτής  στην  οποία  να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας  του Υπουργείου Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

102
Χειριστές

Μηχανημάτων 
Εργου (JCB)

(ΔΕ)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης  έργων  ομάδας 
Β΄,τάξης Δ΄. 
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου  Α΄  ή  Β'  κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ή  Σχολών  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.1346/83  ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ  ή  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  ή  άλλος  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολικών  μονάδων  της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση 
της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια 
μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
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ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΝ-ΛΝΠ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102
Χειριστές

Μηχανημάτων 
Εργου (JCB)

(ΔΕ)

102
Χειριστές

Μηχανημάτων 

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄, 
τάξης Δ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης 
τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος   σχολής  της 
αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η 
ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄, 
τάξης Δ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.  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.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   και αντίστοιχη  εμπειρία 
τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών, μετά  την  απόκτηση  της  παραπάνω  άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων ομάδας Β΄, 
τάξης Δ΄.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ.  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.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   και αντίστοιχη  εμπειρία 
τουλάχιστον  έξι   (6)  μηνών, μετά  την  απόκτηση  της  παραπάνω  άδειας 
μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων  εκτέλεσης  τεχνικών  έργων,  που  χορηγήθηκαν  βάσει  του  π.δ. 
22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας 
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού 
χειριστή  μηχανημάτων  τεχνικών  έργων  του  π.δ.  22/1976,  με  τις  ομάδες 
μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Εργου (JCB)
(ΔΕ) Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 
υπηρεσίας  του Υπουργείου Συγκοινωνιών  «περί  ισοδυναμίας  και  αντιστοιχίας  της 
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».   

103
Εργάτες 

Καθαριότητος 
(ΥΕ),
104

Εργάτες 
Υδρευσης (ΥΕ),

 105
Καθαρίστριες 
Εσωτερικών 
Χώρων (ΥΕ),

 106
Εργάτες Γεν. 
Καθηκόντων 

(ΥΕ)

Δεν  απαιτούνται  ειδικά  προσόντα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παρ.  2  του  Ν. 
2527/1997.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 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.)  &  τα 
σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 ,180/2004.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  κατατάσσονται  σε  πίνακες  κατά 
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας .

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 και  102
Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  α)  μετά  τη  λήψη  του  βασικού 
τίτλου σπουδών και
 β) μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την 
παρούσα  ανακοίνωση  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης  Γ’ 
Κατηγορίας ή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 

Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τους  κωδικούς  103,104,  105  και  106  θέσεων  της 
κατηγορίας  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (ΥΕ)  λαμβάνεται  υπόψη  η  απασχόληση  σε 
οποιαδήποτε καθήκοντα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει  να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά επικυρωμένα.
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Κυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  των  σπουδών  τους.  Σε  περίπτωση  πτυχίου  ή 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Βεβαίωση   (όχι κάρτα) ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  Κατάστασης,  ή  πιστοποιητικό  γέννησης  (για  άγαμους 

υποψήφιους) πρόσφατης έκδοσης. 
5. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (πρόσφατης έκδοσης).
6. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για την κατηγορία ΔΕ.
7. Ένσημα μηχανογραφημένα του ΙΚΑ για την κατηγορία ΥΕ.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι  πληρούν τα γενικά  προσόντα διορισμού που προβλέπονται  για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση (ειδικό έντυπο) 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή (σε αυτή την περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερ/νία που φέρει ο φάκελος αποστολής),  στο Δήμο Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1) απευθύνοντάς 
την στο Τμήμα Προσωπικού , υπόψη κας Σωτηρίου Βασιλικής  (τηλ. επικοινωνίας: 
22990 – 20118) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00. 

Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους  και  τα  δικαιολογητικά  μέσα  σε 
προθεσμία  επτά   (7) ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά )  από την επομένη της 
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  (δηλ.  από 20.8.2013 έως και 
26.8.13 ). 
• Αιτήσεις  οι  οποίες  δεν  θα  συνοδεύονται  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  δεν  θα   

λαμβάνονται υπόψη.

Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.markopoulo.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

6

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΩΛΝ-ΛΝΠ


