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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, 7/3/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ : 8502 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ           
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Κυριακάκου Ε.  
ΤΗΛ.: 2132030627              
FAX.: 2132030630 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ελεγκτή ιατρού, με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, έτους 2018. 
 

Με το υπ΄αριθ.πρωτ. 10126/3734/06-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής και σχετικά με το υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.:3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ 
και β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 
2018. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για κάθε κατηγορία προσωπικού απαιτείται ξεχωριστή 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον 
οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού. 
 

Με τον Ν. 4483/2017 στο άρθρο 96 δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να αναθέτουν τον 
έλεγχο των κατ΄οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού σε ιατρούς των 
οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ειδικότητας Παθολογίας ή 
Γενικής Ιατρικής ή Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.. Αν δεν υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ιατρός με τις 
ανωτέρω ειδικότητες, καθήκοντα ελεγκτή ιατρού μπορούν να ανατεθούν σε ιατρό 
ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου. 
 

Επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Διονύσου -περίπου 
τριακόσιοι (300) υπάλληλοι- είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της χορήγησης αναρρωτικών 
αδειών κατ΄οίκον νοσηλείας σε πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων. Ο έλεγχος των κατ΄οίκον 
ασθενούντων υπαλλήλων από ελεγκτή ιατρό κρίνεται απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο απρόσκοπτων απουσιών από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικών αδειών. 
 

Επειδή στο Δήμο Διονύσου δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών, ο 
οποίος θα μπορούσε να ασκήσει καθήκοντα ελεγκτή ιατρού, προτείνουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τους παραπάνω λόγους να αποφασίσει για τον προγραμματισμό πρόσληψης 
ενός υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Ιατρών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018 για να 
ασκεί τα καθήκοντα ελεγκτή ιατρού των κατ΄οίκων ασθενούντων υπαλλήλων σύμφωνα με 
το άρθρο 96 του Ν.4483/2017. 
 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
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σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, θα βαρύνει τον Κ.Α: 00.6117.0014 με 
τίτλο “Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου” με εγγεγραμμένη πίστωση 
5.500,00 ευρώ.  
 
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιορισθούν από το ΑΣΕΠ με τη σχετική προκήρυξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παρ.1 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για χρονικό διάστημα έως ένα 
(1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γεν.Γραμματέα 

3. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

5. Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Φ. Προγραμματισμού Προσλήψεων 2018 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

Βασίλειος Δαρδαμάνης 


