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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 28/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ Πρωτ οικ.29730
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υττ.αριθμ ΣΟΧ 1/2021

Πρόσληψης προσωπικού δύο 2 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του Δήμου Ηλιούπολης που εδρεύει στην Ηλιούπολη
Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Πρωτόπαπα

Έχοντας υπόψη

1 Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του Ν.4765/2021 όπως ισχύει
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 20 Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού του Ν 4305/2014 ΦΕΚ 237/Α731-10-2014 όπως αντικαταστάθηκε

από το άρθρο 52 του Ν 4554/2018 όπως ισχύει
4 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 ΦΕΚ 50/τ Α/16.3.2018
5 Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες

διατάξεις όπως ισχύει ΦΕΚ 167 Α
6 Την υπ αριθμ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 Εγκριτική Απόφαση

της Επιτροπής της παρ 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ΦΕΚ 280 Α όπως ισχύει

7 Το υπ αριθμ πρωτ 57353/02-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς
πόρους έτους 2021

8 Την υπ αριθμ 419/5-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ηλιούπολης με θέμα Καθορισμός ειδικοτήτων ΙΔΟΧ βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων

που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2021

9 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης όπως έχει δημοσιευθεί

στο ΦΕΚ 707/Β 724-4-2015 και εν συνεχεία τροποποιηθεί με τα ΦΕΚ 1192
B74^t-2017 3285/Β 719-9-2017 και 691/Β71-3-2019

10 Την υπ αριθμ πρωτ 27140/3-12-2021 βεβαίωση τηςΔ/νσης Οικονομικών Υπηρε
σιών του Δήμου Ηλιούπολης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

Ο Δήμαρχος Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δύο 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Ηλιούπολης που εδρεύει στην Ηλιούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 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

ι ΗΝΑΚ.ΑΣ a oc£ci£ εποχικού προζοπικοΥ ανα κωδικό θέσης
Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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8 μήνες 1

102 ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός

θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101 α Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 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 ισόπμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών

102 α Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου

Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ 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
β Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πρέπει
να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΉΣΕΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητι¬

κά συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elifrag®
ilioupoli.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Ηλιούπολης Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Πρωτόπαπα

Τ.Κ 16310 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου

Δυναμικού υπόψιν κ Φραγκουλοπούλου Ελισσάβετ τηλ επικοινωνίας 210
9970183 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 4/1/2022 και
λήγει την Τρίτη 18/1/2022 δηλαδή εντός προθεσμίας δεκαπέντε 15 ημερών
από την επόμενη ημέρα π|ς τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης
για την πρόσληψη του προσωπικού Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης και η ευθύνη π|ς ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα
και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας εντός τριάντα 30 ημερών από την ημερομηνία
λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής βάσει
των κριτηρίων του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης

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 στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα
της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά Α Β επικουρίας κ.ο.κ
2 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα Ιδια προσόντα κύρια ή επικουρικά
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν
από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης χρόνος ανεργίας ττολυτεκνική ιδιότητα
τριτεκνική ιδιότητα μονογονεϊκή ιδιότητα αριθμός ανήλικων τέκνων βαθμός τίτλου
σπουδών διδακτορικό δίπλωμα αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ενιαίος και αδιάσπαστος

τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου integrated master δεύτερος τίτλος σπουδών
εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία συγγενικού ατόμου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 Οι πίνακες κατάταξης απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στον δια
δικτυακό μας τόπο www.ilioupoli.gr και στο κατάστημα του Δήμου Οι πίνακες προσληπτέων

αναρτώνται και στο πρόγραμμα Διαύγεια
2 Κατά των ανωτέρω πινάκων απορριπτέων και προσληπτέων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

δέκα 10 ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον
διαδικτυακό μας τόπο Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου
είκοσι ευρώ 20 €
3 Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται από το Δήμο αμέσως μετά από την κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου

ή κατ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π που συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα ενώ απολύονται οι υποψήφιοι
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης Οι απολυόμενοι λαμβάνουν

τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της
απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή Σε κάθε περίπτωση
οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το
Α.Σ.Ε.Π είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων απασχολούνται για
το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
4 Για την πρόσληψη του προσωπικού καταρτίζεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του
Δήμου και του κάθε προσληπτέου κατόπιν απόφασης του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος
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