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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Δήμος Ιλίου 14/7/2020
Αριθμ πρωτ 47667

Κωδικός
θέσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un αριθμ ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά έξι 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με
την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών του Δήμου
Ιλίου που εδρεύει στο Ίλιον Ν 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
ατόμων

101

102

Δήμος Ιλίου

Δημοτικό
Κοιμητήριο
Δήμος Ιλίου

Δημοτικό
Κολυμβητήριο

Ίλιον
Ν Αττικής ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 2

Ιλιον
Ν Αττικής

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
8 μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π δ

112/2012 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 ΟΑ
ΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών

μονάδων 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 ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω

προσόντα
α Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ

112/2012 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 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 Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω

προσόντα
α Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ
112/2012 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 Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ

112/2012 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 έξι 6 μηνών μετά την απόκτηση της πα

ραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΜΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ 1 12/2012 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
α Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

χίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό

Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής

από οικεία Λιμενική Αρχή

Οι υποψήφιοι/ες με κωδικό θέσεων 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65

ετών
Οι υποψήφιοι/ες με κωδικό θέσεων 102 πρέπει να είναι ηλικίος από 18 έως 45

ετών

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΑΚΗΣ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται

η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό

τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο
των προς πλήρωση θέσεων

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ

101

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής

άδειας
Για τις άδειες που εκδόθηκαν βάσει του π.δ.1 12/2012 βλ σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

στα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά

κωδικό θέσης
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α(1 ή

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο

16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας ή Πτυχίου ή

Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη βλ ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥ
102

I
ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α 1 ή

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο

16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

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

Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kentrlkigram
mateia@lllon.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα
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 II του ανωτέρω Παραρτήματος

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
•Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές

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

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου kentriklgrammatela@ilion.gr είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Ιλίου Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ Κ 13 122 απευθύνοντας την στο Τμήμα
Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ.κ Σφέτσα Σεραφείμ

Σαγματοπούλου Ευαγγελίας τηλ επικοινωνίας 2132030126
2132030105 2132030122 2132030123 και 2132030117

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα

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 ΔΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου

από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού κοιμητηρίου του δήμου του δημοτικού κολυμβητηρίου

και του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιλίου καθώς και στο δικτυακό

τόπο αυτού www.illon.gr 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 του Δήμου Ιλίου www.illon.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 ΰ Διαγωνισμών

Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
2ΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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