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 Πρακτικό ανάρτησης 
 
 
  Η κάτωθι υπογεγραµµένη Σαγµατοπούλου Ευαγγελία, υπάλληλος του ∆ήµου 
Ιλίου, ανήρτησα σήµερα την 21/11/2018, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ιλίου, την υπ. 
αρ. 42992/21-11-2018 ανακοίνωση του ∆ήµου µας, για σύναψη συµβάσεως 
µίσθωσης έργου ενός (1) ατόµου ΠΕ-Ιατρών µε ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής. 
 Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δηµόσιας ανακοίνωσης και της  
έναρξης της 5ήµερης προθεσµίας (5 εργάσιµες ηµέρες)  για την υποβολή αιτήσεων η 
οποία αρχίζει από 22/11/2018 και λήγει την 28/11/2018. 
 
 
Οι Μάρτυρες   Η αναρτήσασα 
 
 
 
 1) ΛΙΑΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
 
2)ΜΗΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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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 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/2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθµ. 5178/29-03-2018 βεβαίωση έγκρισης του ΑΣΕΠ. 

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. 29426/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

µε θέµα: «Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου µε κάλυψη της δαπάνης από 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 

5. Την υπ' αριθµ.πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/04.06.2018 Απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ: 33/27.12.2006 Αναστολή διορισµών 

και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθµ. 055/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου. 

7. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 85981/28513/06-11-2018 Απόφαση του συντονιστή της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

8. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας έξι (6) µηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της 

Επιτροπής της  αριθµ. 33/2016 ΠΥΣ (άρθρο 20 του Ν.4305/2014). 

 

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 

∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου µας.  
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 Ο επιλεγόµενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα εξής 

τυπικά προσόντα: 

- Πτυχίο Ιατρικής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

- Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής. 

- Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος 

- Να είναι µέλος του Ιατρικού συλλόγου 

 

Επισηµαίνεται ότι προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό 

Πρόσωπο αυτού, καθώς και σχετική εντοπιότητα θα ληφθούν υπόψη. 

 

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 την 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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