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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Μαρκόπουλο  07-06-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ:         305 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 
(Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 
19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας 
Τηλ.: 22990-20130-20183  
Fax:  22990-20182 
e-mail: ltameio@markopoulo.gr 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2017 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) και τριών (3) μηνών. 
 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/τ. Α’ /8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ/ τ.Α’ /28-7-2007) «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
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 Π.Δ 23/2000  «Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως 
αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των 
υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε 
οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο 
θαλάσσιο χώρο». 

7. Το υπ΄αρ. 3948/06-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.  

8. Την ανάγκη του Ν.Π.Δ.Δ. για τη τήρηση της καθαριότητας των ακτών αλλά 
και των υπολοίπων υπαίθριων χώρων αρμοδιότητας του. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας ( ΦΕΚ 1595/ τεύχος Β’/17-6-2014) 
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10. Την υπ’αριθμ. 28/2017 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 
37354/14009/6-6-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε 
(5) ατόμων για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών 
αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και επτά (7) 
ατόμων για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών αλλά και των υπολοίπων 
υπαίθριων χώρων αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Ναυαγοσώστης Πέντε (5) 

 

Κύρια Προσόντα: 
1) Οποιοδήποτε δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 
2) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από 
Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ. 

 
Προσόντα Α’ Επικουρίας: 
(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1) 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. 
2) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από 
τη Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε 
ισχύ. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
ηλικία 18-45 ετών. 
 

τρεις (3) μήνες 

ΑΔΑ: 7Μ1ΓΩΛΝ-ΟΜ5



3 

 

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Ναυαγοσώστες: 

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη μετά την 
απόκτηση της άδειας Ναυαγοσώστη, οφείλουν να προσκομίσουν με τη σχετική 
αίτηση, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας ή 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής (όπως περιγράφονται στον πίνακα). 

2) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, σε ισχύ. 
3) Πιστοποιητικό υγείας από Υγειονομικό Κέντρο ή Κρατικό Νοσοκομείο, που να 

αναφέρει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από 
ιατρικής άποψης να ασκήσουν το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη. 

4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 
5) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει). 
6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7) Βεβαίωση πολυτεκνίας (εάν υπάρχει). 
8) Βεβαίωση προϋπηρεσίας.  
9) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

  
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Εργάτες Καθαριότητας: 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν με τη σχετική αίτηση, όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 
 

1) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.  
2) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει). 
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  
4) Βεβαίωση πολυτεκνίας (εάν υπάρχει). 
5) Βεβαίωση απασχόλησης από  ασφαλιστικό φορέα.  
6) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

 
Για την απόδειξη των ανωτέρω βλέπε το Παράρτημα ανακοίνωσης (με σήμανση  
30.03.2017) Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

    

 
Εργάτης 

καθαριότητας 

 
Επτά (7) 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του 
Ν. 2527/1997. 
 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18-
65 ετών.  

 
 
 
 
 

Δύο (2) μήνες 
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Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, στo γραφείo του Ν.Π.Δ.Δ.  στην 
ακόλουθη διεύθυνση:. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» 
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου (εντός Δημαρχείου) ΤΚ. 19003 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δρίτσα Κωνσταντίνα: 22990-20130-20183 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 08/6/2017 μέχρι και την  
14/6/2017. 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : 
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση 
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr) 
γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  

 
Κατάταξη Υποψηφίων: 

Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1) Προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα 
επικουρικά. 

2) Η εντοπιότητα. 
3) Η σειρά κατάταξης αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα και την εντοπιότητα, 

γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα 
κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων, αριθμός ανήλικων τέκνων, 
μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία, βαθμός τίτλου σπουδών). 

4) Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία 
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο 
βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και αν αυτές συμπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. 

5) Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
Πρόσληψη: 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασης τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, 
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
 

Ο Πρόεδρος 
Του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» 

Ιωάννης Πολίτης 
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