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Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Ο ∆ήµος Ιλίου  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 
3. Την υπ' αριθµ. οικ. 17848/7.4.2010 απόφαση της Επιτροπής  του άρθρου 

2 παρ.1 της αριθµ. 6/5.5.2009 ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2009) «∆ιαδικασία 
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
και συµβάσεων µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ Α’ και  Β’ Βαθµού – 
Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (ΦΕΚ 280/28.12.2006/τ.Α’)». 

4. Τις υπ’ αριθµ. 14473/8341/14.4.2010 και 34434/19827/9.9.2010 
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Τις υπ’ αρ. 001/8.1.2010 και 296/22.7.2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου. 

 
                                        Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Ότι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε: 
 
1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ-Ιατρών µε ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο 

θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέµατα υγείας παιδιών και 
εφήβων και συµβουλευτική στις οικογένειές τους, σε συνεργασία µε 
τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
νοσηλευτές) της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας.  

 
 Ο επιλεγόµενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα 

εξής τυπικά προσόντα: 
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- Πτυχίο Ιατρικής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
- Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής. 
- Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος 
- Να είναι µέλος του Ιατρικού συλλόγου 
- Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό Πρόσωπο 

αυτού, θα ληφθεί υπ΄όψη. 
 

Η σύµβαση µίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστηµα ενός (1)  
έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.  

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν 
καταλληλότητα των  επιλεγοµένων για το συγκεκριµένο έργο. 

 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο 

κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός  πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της 
παρούσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου 
σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.). 

 
Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου.  

 
 

                                                               Ο  ∆ήµαρχος  
  

 

 

      Νικόλαος Ζενέτος 
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