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Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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. 4695/05-04-2017 βεβαίωση έγκρισης του ΑΣΕΠ.
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.26841/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου».
5. Την υπ' αριθµ.πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 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. Τις υπ’ αριθµ. 079/2017 & 279/2017 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ιλίου.
7. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 83968/29895/07-11-2017 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).

Ανακοινώνει
Ότι θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο
ΤΕ Νοσηλευτών, το οποίο θα αναλάβει το έργο «∆ιασφάλιση
Απρόσκοπτης Λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Ιλίου» µε
έδρα την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου Ιλίου.
Ο επιλεγόµενος θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:
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Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή
βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του/της
Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) (ν.3919/2011 και 4038/2012) και
Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση
εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους
εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Επισηµαίνεται ότι εµπειρία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό
Πρόσωπο αυτού καθώς και σχετική εντοπιότητα, των υποψηφίων 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
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
ανακοίνωσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου
σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλµατος, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λ.π.).
Η παρούσα αναρτάται στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου.
Ο ∆ήµαρχος

Νικόλαος Ζενέτος

