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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   Μαρκόπουλο: 01-09-2022  

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ)                   Αριθμ. Πρωτ.:   1022   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 

ΤΗΛ. 22990-20126-28  FAX:22990-20017                         

               

                                                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2022  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010)». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του Ν. 2190/94 …Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για 

απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους,…». 

4. Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.5.2010 και 30390/19.7.2010 έγγραφα του 

ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σχετικά με τις προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» 

(ΦΕΚ85/τ.Α΄/11-4-2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 

ΦΕΚ47/τ.Α’/11.5.2015 και το άρθρο 107 του ν.4483/2017. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/17.7.1980) «Περί καθορισμού διαδικασίας 

επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού 

των Ο.Τ.Α.» όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) ν.4325 «Εκδημοκρατισμός της   

Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση 

Αδικιών και άλλες διατάξεις» 

8. Την υπ’ αριθμ. 6/21.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΓΩΩΛΝ-ΨΓ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΔΕΜ) του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων 
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προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 

αντιτίμου, έτους 2022». 

9.  Το με αρ. 24934/15-04-2022 διαβιβαστικό ΥΠΕΣ της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών με  αρ.     

     πρωτ. 23388/8-4-2022 (ΑΔΑ: 60Δ946ΜΤΛ6-9ΟΣ) με την οποία εγκρίθηκαν στην ΚΔΕΜ τριάντα      

     τρεις (33) θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για σύναψη σύμβασης έως οκτώ (8)   

     μήνες (έναντι αντιτίμου). 

10. Την υπ’ αριθμ. 22/29-08-2022 (ΑΔΑ: 68ΨΗΩΛΝ-0ΜΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου    

      της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΔΕΜ), με θέμα «Λήψη   

      απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση   

      εργασίας ΙΔΟΧ, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου».  

11. Τις υπ΄ αριθμ. 41/12.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΕΑΨΩΛΝ-ΡΜ2) & 9/262-23/3/2021 (ΑΔΑ: 6Κ97ΩΛΝ-     

     929) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης   

     Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΔΕΜ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με θέμα: «Συγκρότηση  

     επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/17-  

     07-1980 τεύχος Α’» & «Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού   

     προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/17.07.1980 τ.Α΄)». 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90630/29752/12-11-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης     

      Αττικής για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 4 του πδ 524/1980, περί επιλογής           

      καλλιτεχνικού και μουσικού εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ. 

13. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου 

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) όπως καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ.37/18-02-2009 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου -Μεσογαίας. 

14. Το άρθρο 107 «Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες» του ν.4483 ΦΕΚ 107/τ.Α’/31.7.2017. 

15. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 159/22.02.2022 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη 

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού. 
 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί 

ωρομισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και 

συγκεκριμένα του 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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
Θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

301 

Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής 

Μαρκόπουλο 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
(τρομπονίου) 

8 μήνες 1 

302 

Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής 

Μαρκόπουλο 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
(φλάουτου) 

8 μήνες 1 

303 

Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής 

Μαρκόπουλο 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
(κρουστών) 

8 μήνες 1 

304 

Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση 

Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής 

Μαρκόπουλο 
ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
(τρομπέτας) 

8 μήνες 1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

301,302,303,304 

Τίτλοι Σπουδών: Δίπλωμα ή Πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα αναγνωρισμένο από το 
κράτος. 
Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά 
ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές σχολές.  
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα, 
ακρόαση-συνέντευξη. 
Συμμετοχή σε Φιλαρμονική. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό θέσης 
σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού 
σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής.  
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
 

 ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ  (πολλαπλασιάζεται με το 40)  
 
 

 

 
 

 

Βαθμός 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

Μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 

 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 
 

 
 
     
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από     

18 ετών. 
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). 
3. Oι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 

«Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ότι δεν τελούν 
υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη και ότι: έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής καθ΄ ότι α) δεν καταδικάστηκε 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 δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν 
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) 
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων 
δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 
βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του . 

• Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας. 
α) Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα: 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’  βαθμού, 
σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε 
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου 
φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική 
διάρκεια της παροχής της. 
β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα: 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης. 
Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου. 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 
είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
 

Μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
84 και 
άνω 

Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588 

  

Βαθμολογία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Μονάδες 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200  
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• Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία 
στο Δημόσιο ή και στον Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), η επιμόρφωση μέσω 
σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κλπ. 

• Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις 
σεμιναρίων) για την ειδικότητα που απαιτείται. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι : 
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
β) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί. 
γ) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 

• Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 
Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 
ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1). 

 
 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων 
προσώπων θα καθοριστούν από την ΚΔΕΜ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα οι προσληφθέντες δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους 
κανονισμούς των προγραμμάτων που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσο αφορά στην κάλυψη των 
ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας το δικαίωμα κλήσης 
του επόμενου επιλαχόντα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα 
ωρολόγια προγράμματα. 
Όσοι τελικά επιλεγούν θα εργασθούν στα προγράμματα και θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση, έως οκτώ (8) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και 
τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την 
απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kdem@markopoulo.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) (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. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε 
εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στην εφημερίδα. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή 
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα η υποβολή των αιτήσεων είναι από 04-09-2022 
ημέρα Κυριακή έως και 13-09-2022 ημέρα Τρίτη. 
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. 13-09-2022. 
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Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 
προκήρυξης, καθώς και τη συναίνεση του υποψηφίου στην διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας 
(ακρόασης). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 ΦΕΚ74/τ.Α’/26.3.2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι 
σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με 
την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, β) το έντυπο της αίτησης, γ) 
την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr) 
και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα 
συνεδριάσει στα γραφεία της ΚΔΕΜ που στεγάζονται στο Δημαρχείο (Κεντρική Πλατεία 
Μαρκοπούλου), δεκαέξι (16) ημέρες μετά την δημοσίευση της προκήρυξης, ημέρα Δευτέρα 19-09-
2022 και ώρα 10 π.μ. 
 Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία. 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη, δύνανται να κληθούν 
νομίμως και να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία. 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Δημαρχείου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της ΚΔΕΜ (www.kdem.gr) και 
στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (www.markopoulo.gr). 
Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ηλεκτρονικά 
στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της ΚΔΕΜ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 
19003 Μαρκόπουλο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Μ. 
 
 

Χρήστος Ε. Μπισιώτης 
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