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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  

ACTIVAGE «HORIZON 2020»

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5  

του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄), ως προς την προσθήκη της  περ. κζ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 4 της  
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄).

4. Tις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).
5. Τη  με  αρ.  οικ.3948/06-02-16  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30),  με  θέμα 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄& β΄  βαθμού και  στα ΝΠΙΔ 
αυτών».

6. Τη  με  αριθμ.  πρωτ.:849/05.12.2016  απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  4  παρ.  2  του  Ν.  3345/2005  του  
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  έγκρισης  συμμετοχής  του  Δήμου  Μεταμόρφωσης  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  
HORIZON 2020 (ACTIVAGE).

7. Τη με αριθμ. 172/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ:6ΗΒ2ΩΚΒ-7ΙΖ), 
περί  εξουσιοδότησης  στο  Δήμαρχο  Μεταμόρφωσης  για  συμμετοχή  μέσω  της  πρότασης  «ACTIVAGE»  στο 
Πρόγραμμα «HORIZON 2020» της Ε.Ε..

8. Την υπ’ αρ. 157/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ:Ω868ΩΚΒ-ΜΧ5), περί 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«HORIZON 2020» (ACTIVAGE).

9. Την υπ΄ αριθμ.πρωτ.:60314/22210/27.07.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  
με την οποία εγκρίνει την υπ’ αρ. 157/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

10. Τη βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2681/Β΄/08.10.2014).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης για την 
υλοποίηση έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ACTIVAGE HORIZON 2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα 
απασχοληθεί  ανά τόπο εκτέλεσης,  ειδικότητα και  διάρκεια σύμβασης  ο  εξής  αριθμός ατόμων (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ  Α),  με  τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος 

Μεταμόρφωσης 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 
ολοκλήρωση του έργου

(Η λήξη της σύμβασης σε περίπτωση μη διακοπής του  
προγράμματος, ορίζεται η  30η.06.2020)
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        Κωδικός 
απασχόλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 101 

    

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                                            
2.   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.         

3.   Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (επιπέδου Proficiency).
4.   Γνώση Χειρισμού Η/Υ-ΕCDL στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου
5.   Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Συνοπτική Περιγραφή του έργου:
Το έργο του Προγράμματος «ACTIVAGE HORIZON 2020» έχει ως στόχο να παρατείνει και να υποστηρίξει την ανεξάρτητη 
διαβίωση των ηλικιωμένων στο χώρο διαμονής τους και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των φροντιστών,  
των πάροχων υπηρεσιών καθώς και των δημόσιων αρχών που εμπλέκονται στη φροντίδα των ηλικιωμένων μέσω της 
ανάπτυξης καινοτόμων πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας βασιζόμενο σε τεχνολογίες IoT (Διαδίκτυο των Αντικειμένων). 
Στο πλαίσιο αυτό, τα χαρακτηριστικά του εκτελούμενου έργου της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι η παρακολούθηση των 
ωφελουμένων μέσω της τηλεφροντίδας, η εκπαίδευση των ωφελούμενων στη χρήση συσκευών, η λήψη και αποστολή 
αποτελεσμάτων, η συλλογή δεδομένων και η συμπλήρωση σχετικών εντύπων αναφορών  περιστατικών και ημερησίων  
παρακολουθήσεων.

Τόπος και όροι εκτέλεσης του έργου:
Ως τόπος εκτέλεσης του εν λόγω έργου ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης. Η παροχή των υπηρεσιών θα αντιστοιχεί σε  
πεντάωρη πενθήμερη απασχόληση. 

Διαδικασία συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση φέρει  την  υπογραφή τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε  ταχυδρομικά  με  
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι.  Ράλλη & 
Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 144 52,  απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών  
Υπηρεσιών υπόψη κας Αφροδίτης Βασιλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012920). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία  
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει την επομένη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452), εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης 

του. (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία 
της  βαθμολογικής  κλίμακας  αυτού  με  τη  βαθμολογική  κλίμακα  των  ημεδαπών  τίτλων  ή  πιστοποιητικό  
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αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  περί  ισοτιμίας  ή  ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας  καθώς και  αντιστοιχία  της  βαθμολογικής  κλίμακας 
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων).

5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (βλ.  δικτυακό τόπο ΑΣΕΠ, Απόδειξη Γλωσσομάθειας - Ειδικό Παράρτημα (Α2)   - 

Ημ. Εκδ. 29.05.2017)
7. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Βλ. δικτυακό τόπο ΑΣΕΠ, Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ - Ειδικό Παράρτημα 

(Α1)- Ημ. Έκδ.  22.01.2016)
8. Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας .
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/07 (ποινική καταδίκη, υποδικία  

στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους). (χορηγείται  
από την υπηρεσία).

Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων επί της αίτησης, επιτρέπεται μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας  
υποβολής των αιτήσεων. 

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Δημοσίευση ανακοίνωσης:
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Αττικής, εφόσον 
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα 
αυτή δύο(2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Μεταμόρφωσης 
(Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου)  συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης,  στην ιστοσελίδα του Δήμου και  στον  
ιστοχώρο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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