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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Έχοντας υπ' όψιν: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 " Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης" όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 4 του 
Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180Α/9-9-1999). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να 
εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες 
ανάγκες. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση –Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύµφωνα 
µε τις οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η 
πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασµό µε το άρθρο 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’/11-05-2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπλέµηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες ή πρόσκαιρες 
ανάγκες ΟΤΑ 

6. Την υπ’ αριθµ. 384/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
πρόσληψη δύο (2) ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) 
µηνών, µε σκοπό την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών. 

7. Την υπ. αριθµ. 91600/49256/16-12-2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Ανακοινώνουµε 
 

 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 
ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ιλίου, ανά κλάδο, 
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ως κατωτέρω: 

 
 

α/α Κλάδος Ειδικότητα Αριθµός Ατόµων ∆ιάστηµα 
1 ∆Ε Υδραυλικών 2 2 µηνών 

 
 

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 και κατά άρθρο 12 παρ.22 του 

Ν.4071/12. 

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.  
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Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

Για τη θέση ∆Ε Υδραυλικών: 
 
� Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 
του Ν. 1346/1983 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. 

 
� Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους  µε 
προσόν διορισµού οµώνυµο ή αντίστοιχο,  απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής  ή ισότιµο και αντίστοιχο  τίτλο 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 των  αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω άδειες  άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκαν 
βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας ή   
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 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.∆. 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 διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση των ανωτέρω 
αδειών άσκησης επαγγέλµατος. 

 
� Σε κάθε περίπτωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη υδραυλικού 
τουλάχιστον Α’ τάξης, ειδικότητας 1ης. 

 
� Εµπειρία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού θα ληφθεί υπόψιν.  

 
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. 

� Υπεύθυνη δήλωση περί µη κωλύµατος κατά άρθρο 12 παρ.22 του Ν.4071/12. 
 

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: 2132030105, 2132030122 και 2132030126. 

 
             Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
          Νικόλαος Ζενέτος  
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