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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : Κάλχου 48-50
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : Ε.ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030109
E MAIL : e.sagmatop@ilion.gr  
URL : www.ilion.gr 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό ανάρτησης ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 3258/17-01-2022 για 
την σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου για το Δήμο Ιλίου.

Η  υπογράφουσα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ υπάλληλος του Δήμου 
Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού  προβαίνω σήμερα την 18-01-2022 στην 
ανάρτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου της υπ’ αριθμ. 3258/18-01-2022 
Ανακοίνωσης  για την 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 ημερολογιακές ημέρες) η οποία αρχίζει 
την 18/01/2022 και λήγει την 22/01/2022.

        Η ΑΝΑΡΤΗΣΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΗΡΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου                                                             .
                                                                                                                                            
Διεύθυνση:      Κάλχου 48-50                                                
Ταχ. κώδικας:  131 22 ΙΛΙΟΝ                                                
Τηλέφωνο:      210 26 18 642     
Fax:                 210 26 10 300                                               
URL:               www.ilion.gr            

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος 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 Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 5949/25-05-2021 βεβαίωση έγκρισης του ΑΣΕΠ.
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 57270/02-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

5. Την υπ' αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 Απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ: 33/27.12.2006 Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 364/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου.
7. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2075/31-12-2021 Απόφαση του συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
8. Το γεγονός ότι η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δώδεκα (12)  μηνών, από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ  33/2006 όπως ισχύει , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 52 του Ν.4554/18.

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 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου 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 Δήμο 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 καταλληλόλητα των  
επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός πέντε (5) 
ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα, είτε ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox@ilion.gr είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο 
εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, 
βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 
γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή 
τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η 
συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή 
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 
συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή 
τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι 
φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από 
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα 
ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η ανακοίνωση αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

                                                                                                Ο  Δήμαρχος 
 

                                 Νικόλαος Ζενέτος
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