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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπ όψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 38-42 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.Α715-1-2021 όπως ισχύει

καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524 1 980 ΦΕΚ 1 43/Τ.Α71 7.7 1 980 κατά περίπτωση
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87 Α όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 4325/20 1 5 20 1 5 Α'47 Εκδημοκρατισμός της

Διοίκησης-Καταπολέμηοη Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση

αδικιών και άλλες διατάξεις
4 Την υπ αριθμ 94/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου περί

προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών

5 Την υπ αριθμ Α.Π 38089/02-04-21 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο

Δήμο Ιλίου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντΤΓίμου και λοιπών αντικαταβολών
6 Την υπ αριθμ σικ 44866/15-6-2021 ΑΔΑ 9ΠΞΘ46ΜΤΛ6-ΚΙΡ Απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107

του Ν 4483/17 βάσει της οποίας εγκρίθηκε η απασχόληση στο Δήμο Ιλίου συνολικά
είκοσι δύο 22 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

7 Το un αριθμ 46174/21-06-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου με αντίτιμο

8 Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 526/Β728.2.2014
του Δήμου Ιλίου

9 Την σχετική απόφαση Δημάρχου περί ορισμού εππροπών επιλογής προσωπικού
1 0 Την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας
11 Τις διατάξεις του άρθρου 12παρ 14 του Ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 48 του ν 4325/20 1 5 Α'47 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις και το άρθρο 1 07 του ν.4483/20 1 7

Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής

απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ 8 μηνών ή έως εννέα 9 μηνών για
απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-Ωδείο από την υπογραφή της σύμβασης συνολικά

δεκατριών 13 ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών
έναντι ανττΓίμου της Διεύθυνσης Πολπτσμού ανά κλάδο ειδικότητα και διάρκεια σύμ
ίασης ως κατωτέρω
Κωδικός
θέσης
101
TE Επιμορφωτές
μουσικού οργάνου
σολίστες

κλασικής κιθάρας

Αριθμός
ατόμων

102
TE Επιμορφωτες
μουσικού
Οργάνου
σολίστες
Βιολιού

103
TE Επιμορφωτες
μουσικού οργάνου
σολίστες πιάνου

104
TE Επιμορφωτες
μουσικού οργάνου
σολίστες

κλαρινέτου

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα

Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης τηςημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Βεβαίωση ειδίκευσης κλασικής Κιθάρας
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα κλασικής
κιθάρας από μη πανετιιστημιακό μουσικό
ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος ΥΠΠΟ και
Γ Πτυχία ανώτερων θεωρητικών
ςιρμονία-αντίοτιξη-φυγή

Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
Β Βεβαίωση ειδίκευσης βιολιού εκδιδόμενη
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα βιολιού
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από το κράτος ΥΠΠΟ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλοςδευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τηςημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας τηςημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Βεβαίωση ειδίκευσης πιάνου εκδιδόμενη
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου
από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από το κράτος ΥΠΠΟ και
Γ Πτυχία ανώτερων θεωρητικών
αρμονία-αντίστιξη-φυγή

Τπλα σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλοςδευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας τηςημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Βεβαίωση ειδίκευσης κλαρινέτου
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα
κλαρινέτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό

105
TE

Επιμορφωτές
μουσικού οργάνου
σολίστες

τρομπόνι

106
ΔΕ Ετπμορφωτές
κρουστών
οργάνων

107
ΔΕ Επιμορφωτες
μουσικού οργάνου
μπουζούκι

ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος ΥΠΠΟ

108
ΔΕ Επιμορφωτές
Ζωγραφικής

109
ΔΕ Επιμορφωτές
Κεραμικής
Αγγειοπλαστικής

110
ΔΕ Επιμορφωτές
Αγιογραφίας

Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
Β Βεβαίωση ειδίκευσης τρομπονιού
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα
τρομπονιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος ΥΠΠΟ
Τίτλοι σπουδών
α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β Βεβαίωση ειδίκευσης κρουστών οργάνων
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή δίπλωμα
ειδίκευσης κρουστών από μη πανεπιστημιακό
μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κράτος ή βεβαίωση
ύκλου σπουδών Ντραμς
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
Β Βεβαίωση ειδίκευσης μπουζουκιού
εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα
μπουζουκιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό
ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το κρότος ΥΠΠΟ

ή βεβαίωση κύκλου σπουδών Μπουζουκιού
Τίτλοι σπουδών
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο
των παρακάτωσχολικών μονάδων ΙΕΚ

ή Τεχνικού ΕπαγγελματικούΕκπαιδευτηρίου Α

ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίουπολυκλαδικού
λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου
ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν 1346/1983 ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ειδικότητας ζωγραφικής
ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριο τίτλοτουλάχιοτον δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιαςεκπαίδευοης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος τηςαλλοοαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας με αποδεδειγμένη
διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
Τίτλοι σπουδών
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α

ή Β κύκλου σπουδών

ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου
ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου
ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983

ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας τηςημεδαπής ή αλλοδαπής
ειδικότητας Κεραμικής-Πηλοπλαοπτκής
ή Αγνειοπλαοτικής-Κεραμικής
ή Κεραμικής-Αγγειοπλαοτικής
ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραμικής
ήΤεχνικός παραγωγικής Κεραμικής
ή Τεχνίτης Κεραμικής Αγγειοπλαστικής τέχνης
ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλοςτουλάχιστον δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιαςεκπαίδευοης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας με αποδεδειγμένη
διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
Τίτλοι σπουδών
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαδευτηρίου Α

ή Β κύκλου σπουδών

ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου
ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου
ή τεχνικής επςτγγελματικής σχολής δευτεροβάθμας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν 1346/1983 ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ειδικότητας Αγιογράφου
Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών
ή Ειδικός Βυζανηνής Αγιογραφίας
ή Τέχνης ΤοιχογραφίαςήΟποιοδήπστε πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος τηςαλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ε αποδεδειγμένηδιδακτική εμπειρία τουλάχιστον
έξι 6 μηνών

111

ΔΕ Επιμορφωτές
Φωτογραφίας

Τίτλοι σπουδών
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Φωτογραφίας
ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας
ή Τεχνίτη Εργαστηρίου Φωτογραφίας
ή Τέχνης Φωτογραφίας
ή Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας
ή Φωτογραφίας πολυφωτογραφικών εφαρμογών
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 Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983

ή Ν 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή άλλος ισόπμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητος και σχετική εμπειρία
ενός 1 έτους

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα 1 κωδικό θέσης σύμφωνα

με τον ανωτέρω πίνακα Υποβολή αίτησης για περισσότερους τους ενός 1 κωδικού

σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα

ανωτέρω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
sox@ilion.gr μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη
της δημοσίευσης της παρούσης σε ημερήσια εφημερίδα

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να

εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα

γίνονται δεκτές
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Δεδομένων EE 2016/679 γνωστό ως GDPR που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο
2018 καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο γιο την προστασία των προσωπικών δεδομένων

σε όλα τα κράτη μέλη της EE Γη το λόγο αυτό η συμμετοχή των υποψηφίων

στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα

σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου

για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν καθώς και για την ασφαλή διατήρηση τους σε αρχείο φυσικό ή

ψηφιακό για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να

ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν

τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου
να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης τους ανά πάσα

στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα• Για τους κωδικούς 101 έως 107

210 5063446 Δευτ έως Πέμπτη 13:00 19:00

Παρασκευή 13:00 15:00 κα Παππού

Δάφνη• Για τους κωδικούς 108 έως 111

2132030250 Κωνοταντακοπούλου Αγγελική
2132030259 Παναγοπούλου Κωνσταντίνα
Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 14:00

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α Ανακοίνωση β έντυπο αίτησης και γ
την υπεύθυνη δήλωση στον διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ www.ilion.gr και στο

τμήμα προσωπικού του Δήμου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες Στην τελευταία

στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε κρπήριου επί της τελικής βαθμολογίας

όλων των υποψηφίων
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 101-102-103-104-105-106-107

Βασικές σπουδές και παραμφερείς καλλπεχνικές σπουδές 20

Διδακτική προϋπηρεσία και εμπειρία 30

Προϋπηρεσία στον φορέα Δήμο Ιλίου 30

Ακρόαση συνέντευξη καλλιτεχνικό έργο καλλιτεχνική
δραστηριότητα του 20

Σύνολο 100

ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 108-109-110-111

Βασικές σπουδές και παραμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές 40

Ιιδακπκή προϋπηρεσία και εμπειρία 30

Προϋπηρεσία στον φορέα Δήμο Ιλίου 30

Εύνολο 100

Για τους κωδικούς θέσης από 108 έως 1 1 1 σε περίπτωση ισοψηφίας θα προηγη

http://www.innews.gr
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