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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ     : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:  Δημοτικό Συμβούλιο      
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ    : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 13122
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030122
FAX :   210 2613373
E-MAIL :   mliatiri@ilion.gr 
URL : www.ilion.gr

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών 
έναντι λοιπών αντικαταβολών  

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’ αρ. 27635/29-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
         2. Τα από 21/02/23 & 23/02/23 e-mail του ΑΣΕΠ σχετικά με την έγκριση της
             ΣΟΧ2/2023 Ανακοίνωσης του Δήμου μας 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μας γνωστοποιήθηκε 
ότι με την υπ’ αριθμ. Οικ. 27469/28-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ71Α46ΜΤΛ6-Ζ9Ο) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 ν.4483/2017, 
η πρόσληψη προσωπικού σε ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν 
τέσσερις (4) θέσεις για το Δήμο Ιλίου. 

Παρότι δεν έγινε περικοπή στο αρχικό μας αίτημα, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην 
ΑΟΕ 064/2022, σύμφωνα με το σχετικό e-mail του ΑΣΕΠ και προκειμένου να εγκριθεί η 
ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου μας για την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων 
για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κοιμητηρίου έναντι λοιπών αντικαταβολών, πρέπει 
να γίνει καθορισμός των ειδικοτήτων των εν λόγω ατόμων.
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται, προκειμένου να εγκριθεί η ανακοίνωση ΣΟΧ 
2/2023 του Δήμου μας βάσει του αντίστοιχου αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
προσλήψεων εκτάκτου  προσωπικού έτους 2022 σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο καθορισμός 
των ειδικοτήτων των ήδη εγκεκριμένων θέσεων να γίνει ως εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

1. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 4

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) 
σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα των φορέων.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφασή σας.

Ο Δήμαρχος α/α 

       Νικολέτα Βομπιράκη
                                                                                                     Αντιδήμαρχος
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