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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μαρκόπουλο,30-04-2020  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθ. Πρωτ.: 5872 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, για δράσεις Πολιτικής 

Προστασίας/Πυροπροστασίας. 

 
 

Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Μαρκοπούλου,(ΦΕΚ 492/Β/19-02-2019) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την αριθ. Πρωτ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί προγραμματισμού 

προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

5. Την με αρ. 44/23-04-2020 (ΑΔΑ:6Ε9ΝΩΛΝ-ΗΓΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για δράσεις πολιτικής 

προστασίας/πυροπροστασίας.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων 

(4) ατόμων, χρονικής διάρκειας (4) τεσσάρων μηνών, ειδικότητας, όπως αυτή 

αναγράφεται, στον Πίνακα Α προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης για δράσεις πολιτικής προστασίας/πυροπροστασίας., με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

200 
Πολιτική Προστασία  

Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας 

ΥΕ Εργάτες Πολιτικής 
Προστασίας - 

Πυροπροστασίας 
(4) ΜΗΝΕΣ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

200 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

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

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Να μην έχουν χρόνια 

ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, κατατάσσονται στον πίνακα με βάση 

το κριτήριο της εντοπιότητας. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί από τη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr με χρήση των 

προσωπικών κωδικών του ΤΑΧΙSΝΕΤ).  

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μέσω διαδικτύου). 

4. Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γνώστες και χρήστες ειδικών μηχανημάτων αποψίλωσης 

[ξυλοκοπτικών εργαλείων, αλυσοπρίονων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων πλάτης 

κ.λ.π.], το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνουν με Υπεύθυνη Δήλωσή του άρθρου 8 

παρ. 4 του Ν.1599/1986. 

6. Υπεύθυνη δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία αναφέρεται ότι: α) 

έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή 

ομάδες αυξημένου κινδύνου β) δεν έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ 

δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 8 του 
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Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλέγει όποιος: 1) έχει 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 2) είναι 

υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε 3) 

έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή και 4) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου 

για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρείται από το κώλυμα 

επειδή έχει εκτίσει την ποινή του ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του 

έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου 

(www.markopoulo.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα 

στοιχεία και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsotiriou@markopoulo.gr από 

Δευτέρα 04-05-2020 έως και Παρασκευή 08-05-2020. 

  

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 

τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και 

μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 

http://www.markopoulo.gr/
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