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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ηµεροµηνία: 14 / 01 / 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), σε συνδυσµό µε αυτές της παρ.2
του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων έκτακτου
προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
5. Την υπ΄ αριθµ. 96/12-03-2015 (Α∆Α: 7Ξ9ΚΩΕΒ-Ρ71) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ιλίου, µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έτους 2015: Αιτήµατα για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
6. Το µε αριθµ. πρωτ. 26406/14303/27-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής, µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου στο ∆ήµο Ιλίου, (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο
Τοµέα» (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
8. Το µε αριθµ. πρωτ. 14608/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «’Εγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους»,
προς το ∆ήµο Ιλίου Ν. Αττικής.
9. Την υπ΄ αριθµ. 334/15-10-2015 (Α∆Α: ΩΤ24ΩΕΒ-Γ9Σ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Ιλίου, µε θέµα: «Εκ νέου καθορισµός αριθµού και ειδικοτήτων εγκεκριµένων
θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του
προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2015».
10. Το υπ’αριθµ. έγγραφο της της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε θέµα: «Έλεγχος
νοµιµότητας της υπ’αριθµ. 334/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου.
11. Τoν Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(Φ.Ε.Κ. 1276/τ.Β’/28-05-2013 και Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β’/28-02-2014), καθώς και την µε αριθµ.
πρωτ. 46339/9-10-2015 βεβαίωση της Προϊσταµένης της ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ιλίου, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
12. Την µε αριθµ. πρωτ. 46244/09-10-2015 βεβαίωση της Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου,
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
µισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνουµε
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής
απασχόλησης για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, από την ηµεροµηνία πρόσληψης, ενός (1)
ατόµου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Πολιτισµού του ∆ήµου Ιλίου.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τη θέση ΤΕ Ηθοποιών:
• Πτυχίο από αναγνωρισµένη Ανώτερη Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης µε τουλάχιστον 2 χρόνια
επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία.
• Μέλος του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ






Αίτηση συµµετοχής.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως.
Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
Υπεύθυνη δήλωση περί µη κωλύµατος κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
Επισηµαίνεται ότι σχετική εντοπιότητα των υποψηφίων θα ληφθεί υπόψη.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του
∆ήµου µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030122, 2132030105 και 2132030106.

Ο ∆ήµαρχος

Νικόλαος Ζενέτος

