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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 
 

Στο Ίλιον και στο Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2018, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η υπογεγραµµένη Σαγµατοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του 
∆ήµου τοιχοκόλλησα  την υπ’ αριθµ. 34637/26-09-18 ανακοίνωση του ∆ηµάρχου, µε αντικείµενο 
την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) ή έως εννέα 
(9) µηνών, από την ηµεροµηνία πρόσληψης, µε σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών 
αναγκών, ενώπιον των παρακάτω υπογεγραµµένων µαρτύρων. Η προθεσµία υποβολής των 
αιτήσεων (5 εργάσιµες ηµέρες) αρχίζει την 27/09/18 και λήγει την 03/10/18. 

 
Συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
 

 
Η ΕΝΕΡΓΗΣΑΣΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ                          ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
        
 
 
 

                             1. Μαρία Λιατήρη  
 
 

 

 

Σαγµατοπούλου Ευαγγελία                           2. Σφέτσας Σεραφείµ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ              Αριθµ. Πρωτ.:  34637 

                    Ηµεροµηνία:   26 / 09  / 2018 

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), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν και τις όµοιες του Ν.3812/09, καθώς και τις διατάξεις του Π∆ 524/1980, κατά 
περίπτωση. 

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 48 του Ν. 4325/2015 2015 (Α'47) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης- 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».  

4. Την υπ΄ αριθµ. 54/6736/16-02-2018 απόφαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου 
περί προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης υπό τη µορφή αντιτίµου και λοιπών 
αντικαταβολών. 

5. Την υπ’ αριθµ. 16389/6076/2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Ιλίου. 

6. Την υπ' αριθµ. οικ. 20914/16-05-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 
ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν), η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 
4483/17, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η απασχόληση στο ∆ήµο Ιλίου συνολικά είκοσι τεσσάρων 
(24) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών 
µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου. 

7. Το υπ’ αριθµ. 22318/22-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο). 

8. Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 526/Β΄/28.2.2014) του ∆ήµου 
Ιλίου. 

9. Την σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου περί ύπαρξης 
πιστώσεων για τη δαπάνη µισθοδοσίας. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009. 
11. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α'47) «Εκδηµοκρατισµός της 

∆ιοίκησης- Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις». 
  

Ανακοινώνουµε 

 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής 
απασχόλησης για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µηνών ή έως εννέα (9) µηνών (για απασχόληση 
σε αναγνωρισµένη σχολή), από την υπογραφή της σύµβασης, συνολικά επτά (7) ατόµων, για την 
κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού ανά 
κλάδο, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ως κατωτέρω: 

  
Kωδ. Κλάδος Ειδικότητα Αριθµός 

Ατόµων 
∆ιάρκεια 

Σύµβασης 
1 TE ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου 

(σολίστες) κλασικής κιθάρας 
1 Έως 9 µήνες 

2 TE ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου 
(σολίστες) πιάνου 

1 Έως 9 µήνες 

3 TE ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου 
(σολίστες) κλασικής κιθάρας µε 

δυνατότητα διδασκαλίας 
συστήµατος µουσικής προπαιδείας  

1 Έως 9 µήνες 
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4 TE ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου 
(σολίστες) βιολιού 

1 Έως 9 µήνες 

5 ∆Ε Κεραµικής Αγγειοπλαστικής  1 Έως 8 µήνες 
6 ∆Ε  Αγιογραφίας 1 Έως 8 µήνες 
7 ∆Ε Χοροδιδασκάλων 1 Έως 8 µήνες 

 
 
 
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  
 

1. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) κλασσικής κιθάρας: 
 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  
Β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα κλασικής κιθάρας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ) και 
Γ) Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (αρµονία-αντίστιξη-φυγή) 

 
      2. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) πιάνου: 

 
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ) και 
Γ) Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (αρµονία-αντίστιξη-φυγή) 
                                                         

3. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) κλασσικής κιθάρας µε 
δυνατότητα διδασκαλίας συστήµατος µουσικής προπαιδείας: 
 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  
Β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα κλασικής κιθάρας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ) και 
Γ) Βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου σπουδών µουσικής προπαιδείας 
 

4. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) βιολιού: 
 

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  
Β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ)  
 

Επισηµαίνεται ότι για τις ανωτέρω θέσεις µε κωδ. 1, 2, 3 και 4 θα ληφθεί υπόψη 
αποδεδειγµένη 3ετής  διδακτική εµπειρία, σε ∆ηµοτικό Ωδείο ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ ή 
∆ηµοτική Επιχείρηση αυτού.  
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5. Για τη θέση ∆Ε Κεραµικής Αγγειοπλαστικής: 

 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κεραµικής-Πηλοπλαστικής ή 
Αγγειοπλαστικής-Κεραµικής ή  Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραµικής 
ή Τεχνικός παραγωγικής Κεραµικής ή Τεχνίτης Κεραµικής – Αγγειοπλαστικής τέχνης ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού 
λυκείου ή  τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή 3475/2006 ή 
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία ενός (1) έτους. 
 
 

6. Για τη θέση ∆Ε Αγιογραφίας: 
 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και 
Τοιχογραφιών ή Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας ή Τέχνης Τοιχογραφίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής 
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία  ενός (1) έτους. 

 
7. Για τη θέση ∆Ε Χοροδιδασκάλων: 

 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητητας και πτυχίο σχολής χορού* αναγνωρισµένης από το Υπουργείο 
Πολιτισµού τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
 
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία δύο (2) ετών. 
 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούµενο πτυχίο είναι Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, είναι απαραίτητη 
επιπλέον και η κατάθεση εκ µέρους των υποψηφίων και του τίτλου δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

 
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 εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή 

νόµιµης απαλλαγής από αυτή. 
� Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
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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, 2132030123 και 2132030122. 

       
 
 
              Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
          Νικόλαος Ζενέτος  
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