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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ           

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), τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  
14 του  ν.2190/1994  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 
524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/17.7.1980) όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

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. Την υπ΄ αριθμ. 036/2019 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,  με θέμα: 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2019: Αιτήματα για πρόσληψη  προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 13940/4086/19-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, 
με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
στο Δήμο Ιλίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του φορέα)»,  προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 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.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 32097/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»,  προς το Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής.

7. Την υπ΄ αριθμ. 196/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,  με θέμα: 
«Καθορισμός αριθμού 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 2019». 

8. Τoν Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 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). 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 4507/07-02-2019  Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου 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 έως οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία πρόσληψης, ενός (1) 
ατόμου ειδικότητας ΤΕ Ηθοποιών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού του  Δήμου Ιλίου.
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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. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση ΤΕ Ηθοποιών:

 Πτυχίο από αναγνωρισμένη Ανώτερη Σχολής Δραματικής Τέχνης με τουλάχιστον 5 χρόνια 
επαγγελματική εμπειρία τόσο στην υποκριτική τέχνη, όσο και στη σκηνοθετική υποστήριξη 
και παραγωγή θεατρικών παραστάσεων.

 Μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Αίτηση συμμετοχής.  
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως. 
 Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα. 
 Βιογραφικό σημείωμα
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

o Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
o Δεν υπάρχει κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
o Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (μόνο για άνδρες) ή έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί.
o Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 

10 παρ.1)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του 
Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό 
Κατάστημα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030105 2132030255 και 2132030250.

   
Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Ζενέτος
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