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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Αρ. πρωτ. 51773
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ	Ημερ: 16/07/21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! un' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον
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):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
στόμων

ι υ I Δήμος Ιλίου

Ίλιον

Περιφερειακή
Ενότητα.

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΥΕ Εργατών
καθαριότητας (συνοδών

απορριμματοφόρων) 8 μήνες on

Λ m ιίν I λ im ιϋΙ|μυί, ΐΛΐυυ

Ίλιον

Περιφερειακή
ΡυΛττττπEVU 1 !| 1 U

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΔΕ Οδηγών
Απορριμματοφόρων

οχημάτων και φορτηγών
με άδεια Γ κατηγορίας

8 μήνες 1 1
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Ίλιον
Περιφερειακή

EwM 1 1 1 1 η
CVU1TJIU

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΔΕ Ηλεκτρολόγων
(Α' ειδικότητος
UlIUIUUOI|llUIt

κατηγορίας)

Ο Ml]VU, C

Λήι ΙΛΤ* Ιλ ΙΛΙ ι£ΐΓ)μος ΐΛίου

Ίλιον

Περιφερειακή
Ενότητα

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΔΕ Ηλεκτρολόγων
(ΣΤ ειδικότητας
οποιοσδήποτε
κατηγορίας)

θ μήνες 1
1

105 ΛήιΐίΊΓ ΙλίηιιLit [puVf wuW

Ίλιον
Περιφερειακή

EviS u 
1

1 U

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

ΔΕ Χειριστών
μηχανημάτων

rnvnii ft urWr/" 2

106 Δήμος Ιλίου

Ίλιον
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

TE Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1

107 Δήμος Ιλίου

Ίλιον
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1

108 Δήμος Ιλίου

Ίλιον
Περιφερειακή

Ενότητα
Δυτικού Τομέα

Αθηνών

ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ovo κωδικό θέσης)
Κωδικός                 Τίτλος σπουδών και λοιπό απαιτούμεναθέσης	 (τυπικά > τυχόν πρόσθετο) προοόντο	101	Δεν απαιτούντοι ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. οτ'

παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).	
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρποης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 

ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών 

ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος 
τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητος Τεχνικού Οχημά-

102	των ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας 
ή ειδικότητας Μηχανικών κοι Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου 
ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/19Θ3 ειδικότητας

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού
Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1 346/ 1 983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ.
51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι Θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ.

Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπό απαιτούμενα
/ τι ι ττ ι w fi SL tiniAif πλΑλΑγτ/ι\ πηηπΛυτπΐτυπιηυ οι ιυχυν npOOUETU/ npuuuviu

51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες 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 Κατάρποης 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 επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ.
51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τρπαξίου 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 επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C)
κατηγορίας,
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύυα>ωνα με την onorroû-
μενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
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 Era-
κοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 

του ενδιαφερομένου.
tin 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, νια την ενσωμάτωση 

μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής
του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης
της διαδικασίας επανέκδοσης της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ
της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 

στην οποία να αναφέρονται:
•Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

•Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και
η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)

•Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και
απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη
- λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία 

επανέκδοσης της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε 

την απαιτούμενη οπό την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
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 συνυποΒαλουν και σχετική 
βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη
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 ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κρότος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από
το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει,
εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α·). Στην περίπτωση 

που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης), νια να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειος οδήγησης αλλοδαπής με πς επαγγελματικές άδειες
oof]yr(orjij ι|μεοαπΐ|ς.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α' ειδικότητας 1ης, ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013
όπως ισχύει (*),
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονά-

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά λ τυχόν προυυεται προοόντο
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δων 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 

υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα)
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α' ειδικότητας 1ης, ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013
όπως ισχύει (*),
β) 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 αλλοδαττής, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα)
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α' ειδικότητας 1ης, ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013
όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλματος (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω 

προσόντα)
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

Α' ειδικότητας 1ης, ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου 1 ης ομάδας Α' ειδικότητας του π.δ. 108/2013
όπως ισχύει (*),
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τρπαξίου γυμνασίου ή νια υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 (β) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας άσκησης επσγγέλματος(*).
(•(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 
προσκομίσουν 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται , προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

ΣΤ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α' ειδικότητας του π. δ. 108/

2013 όπως ισχύει (*).
β) ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Πνεται
επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση όπ ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, 

όπ η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου 

ΣΤ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη 
ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α' ειδικότητας του π. δ. 108/

2013 όπως ισχύει (*).
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισόπμος και αντίστοιχος 

τίτλος σχόλης της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 

τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση όπ ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας,

όπ η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα

α Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου

ΣΤ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α ειδικότητας του π δ 108

2013 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 άσκησης επαγγέλματος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με χα ανωτέρω προσόντα

α Αδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου

ΣΤ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου 1ης ή 2ης ομάδας Α ειδικότητας του π δ 108

2013 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 παραπάνω

άδειας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν

βάσει του π.δ 108/2013 εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής

οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το
Βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β τάξης Δ του π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων

έργου Μ Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ 113/2012
για τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ
1032/166/Φ.Γ 9.6.4 Η)/5.3.2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β υπουργικής

απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

γ Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν

1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος
οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 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 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους ες με τα ανωτέρω

προσόντα
α Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β τάξης Δ του π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων

έργου Μ Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ 113/2012
για τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ
1032/166/Φ.Γ 9.6.4 HJ/5.3.2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β υπουργικής

απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα 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 ο οποίος οδηγεί στην απαπούμε
νη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε

τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής

ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
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 υποψήφιους ες με τα ανωτέρω

προσόντα
α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β τάξης Δ του π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων

έργου Μ Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ 113/2012
για τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ
1032/166/Φ.Γ 9.6.4 Η)/5.3.2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β υπουργικής

απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της

Κωδικός
θέσης
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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 υποψήφιους ες με τα ανωτέρω

προσόντα
α Αδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β τάξης Δ του π.δ 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων

έργου Μ Ε ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ 113/2012
για τα Μ Ε 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ οικ
1032/166/Φ.Γ 9.6.4 Η)/5.3.2013 Φ.Ε.Κ 519/6.3.2013/τ.Β υπουργικής

απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ρ Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

γ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο

απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ 1 13/2012 εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική

άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής οφείλουν να προσκομίσουν

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία
να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών

χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν

βάσει του π.δ 22/1976 ΦΕΚ 6/12 01 1976/T.A Ισχύουσα
άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λι

χτενστάιν εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος ως έχει εφόσον

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης

κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ 51/2012 όπως ισχύει
παρ 6 άρθρο τρίτο Ν 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α Στην

περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας

οδήγησης αλλοδαπής εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
U,IS Τ

χία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής
α Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τ.Ε ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε με κατεύθυνση

Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής

ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχα
νικού Β ή Α τάξης
α Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότη
τας του τίτλου σπουδών
α Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας
Ρ Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότη
τας του τίτλου σπουδών

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από
18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ

Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν
είτε ηλεκτρονικά isox@lllon.gr είτε ταχυδρομικά όλα τα απαττούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου
I του ανωτέρω Παραρτήματος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά soxOil
lon.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Ιλίου Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ Κ 13122 απευθύνοντας την στο Τμήμα

Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ.κ Σφετσο Σεραφείμ

Σαγματοπούλου Ευαγγελίας τηλ επικοινωνίας 2132030126
2132030105 2132030122 2132030123 και 2132030117

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής

υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των απήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος

αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις
δεν γίνονται δεκτές

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφο
οετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία ΚαΤ εξαίρεση σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν
στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν

επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις

κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ

κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα

10 ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο www.llion.grt του Δήμου
Ιλίου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

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
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό

τόπο της υπηρεσία μας www.lllon.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή

Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου

ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική

σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες 0 Διαγωνισμών

Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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