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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθµήθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 10 του N.
3812/2009 και συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και όπου ορίζεται ότι:
«Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206), όπως ισχύει, προστίθεται η εξής
φράση: καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων.»
2. Το άρθρο 4 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α' 280) όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/14 όπου ορίζεται ότι προστίθεται περίπτωση κζ' ως εξής:«κζ) Οι
συµβάσεις µίσθωσης έργου που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων, καθώς και οι συµβάσεις
εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβάνεται για ορισµένο
χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/2016) καθώς και την
εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ.: ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ. 26059/10-10-2016 µε θέµα: «Προσλήψεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων».
4. Την υπ ’ αριθ. 569/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: Λήψη απόφασης για
την πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής» καθώς και την
719/2017 ορθή επανάληψη αυτής (ως προς την διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης έργου)
5. Το µε αρ.πρωτ. 91823/32536/8-11-2017 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής και την απόφαση µε αρ.πρωτ. 111207/39242/2017/4-1-2018 του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
6. Tις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής».
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7. Την υπ. αριθ. πρωτ. 48088/9-10-2017 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη
πιστώσεων.
8. Tον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κηφισιάς (ΦΕΚ 514/ΤΕΥΧΟΣ Β’/28-2-2014)
, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 2998/Β’/1-9-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής». Στο
πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τριάντα τρία (33) άτοµα µε ειδικότητες όπως
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και για χρονικό διάστηµα από την έναρξη της σύµβασης έως
31/7/2018.

Α/Α

ΚΛΑ∆ΟΣ & ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ

1.

Π.Ε. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

2

2.

Π.Ε. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ

5

3.

Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

4.

∆.Ε. ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

2

5.

∆.Ε. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

6.

∆.Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

7.

∆.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ

18
2

ΣΥΝΟΛΑ

33

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση)
Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1
του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ

ΑΔΑ: ΩΞΞΛΩΕΜ-ΙΨΛ

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής 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,
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για
την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος,
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του
Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
α) 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου.

∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΧΟΡΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής και πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού τουλάχιστον
τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω
προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και
εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας
που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

∆Ε ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο
Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου, ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε
παιδικούς σταθµούς.
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∆Ε ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Θα προτιµηθούν υποψήφιοι, κάτοχοι πτυχίου δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο
Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου
σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίου του Κρατικού Θεάτρου
Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου και σχετική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε
παιδικούς σταθµούς.

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ
∆ίπλωµα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή µαθήµατος διδασκαλίας για το οποίο
προσλαµβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισµένου ωδείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής .
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς µουσικοί µε
γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
µονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

κατηγορία ∆Ε

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

µονάδες

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
1
2
3
4
5
6
7
µήνες εµπειρίας

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

µονάδες

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
µονάδες

30

60

110

5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
4
5
6
7
8
3*
µονάδες

150

200

250

300

350

400

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα

∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωµένα:
1. Αίτηση
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2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που
αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν
προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό
γεννήσεως
3. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων) για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
4. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Βεβαίωση εµπειρίας (όπου απαιτείται)
6. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου
[(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου

δήµου ή κοινότητας στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου
[(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι
παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/2412-2014) για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας στα

δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ 7228/2014
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014) για την απόδειξη της
πολυτεκνικής ιδιότητας.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 15 (στρατιωτικές
υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία,
στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Ε. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος , Κεντρικό ∆ηµαρχείο: ∆ιονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού Εµµ.
Μπενάκη 3, και ΚΕΠ Κηφισιάς, συντασσοµένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως
ισχύει), πρακτικών ανάρτησης,

ΑΔΑ: ΩΞΞΛΩΕΜ-ΙΨΛ

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου
(∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
πρόσληψης , εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα
της ανάρτησής της .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος
όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186 - 155 - 153

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

