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«ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΓΗΜΟΤ

Έρνληαο ππόςε :
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/94(ΦΔΚ 28/Α/03-031994).
2. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο θδ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α/2812-2006), όπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4314/2014
(ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014) θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17/Α/15-02-2017).
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (ΦΔΚ 206/Α/08-10- 1997),όπσο
αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3812/2009 θαη όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014).
4. Τα άξζξα 254-264 ηνπ Ν.3463/2006 ζρεηηθά κε ηηο Γεκνηηθέο θαη Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο
ΝΠΙΓ –ΟΤΑ.
5. Τελ αξηζ.149/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Φαιθεδόλαο, ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ
γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθύγσλ ζε ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο»
6. Τελ αξηζ. 90/2017 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ
Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο– Φαιθεδόλνο»
ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΚΔΓΦΦ ζε πξόγξακκα ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηνπο πξόζθπγεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο
πξνζθύγσλ ζε ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο- Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από
ηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΓΦΦ- Λήςε απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ
κέινπο ΓΣ ηεο ΚΔΓΦΦ ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο ησλ
δηακεξηζκάησλ ζην πξόγξακκα ζηέγαζεο πξνζθύγσλ
7. Τελ ππ’ αξίζκ. 279/2019 απόθαζε Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. ΦηιαδέιθεηαοΝ. Φαιθεδόλαο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ κε ηελ ππ’ αξηζκ.
227/2019 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο.
8. Τελ ππ’ αξίζκ. 294/2019 απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν.
Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο πεξί έγθξηζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ππ’ αξηζκ.
GRC01/2020/0000000225 Σπκθώλνπ Πξνγξακκαηηθήο Σπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε αξκνζηεία
ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental
accommodation scheme for asylum seekers in Nea Filadelfia- Nea Chalkidona γηα ην έηνο 2020.
9. Τν ππ’ αξηζκ. 9863/31-12-2019 ζύκθσλν πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο θαη ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο, ην νπνίν ππνγξάθεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Nea FiladelfiaNea Chalkidona.
10. Τελ αλάγθε ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ζύλαςε ΣΜΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηνύκελνπ
έξγνπ από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ ζηέγαζε αηηνύλησλ άζπιν- ESTIA ΙΙ.
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11. Τελ ππ’ αξηζκ. 134/2020 απόθαζε Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ πεξί έγθξηζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ
ππ’ αξηζκ. GRC01/2020/0000000225 Σπκθώλνπ Πξνγξακκαηηθήο Σπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε
αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ:
Rental accommodation scheme for asylum seekers in Nea Filadelfia- Nea Chalkidona γηα ην έηνο
2020, κε ην ππ’ αξηζκ. GRC01/2020/0000000225/001 ζύκθσλν πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.
12. Τελ ππ’ αξηζκ. 186/2020 απόθαζε Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ πεξί έγθξηζεο ηεο ΑλαθνίλσζεοΠξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε ηξηώλ (3) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ
γηα ηε ζέζε ηνπ α) Αλώηεξνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ/ Χπρνιόγνπ β) Κνηλσληθνύ Δπηζηήκνλα
θαη γ) Γηεξκελέα Κνπξδηθώλ (Σνξαλί/ Κηξκαληδί) έσο θαη 31/12/2020 ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΤΙΑ ΙΙ (ESTIA ΙΙ).
Αλαθνηλώλεη
Τελ πξόζεζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Φαιθεδόλαο λα ζπλάςεη
ηξείο (3) ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηε ζέζε ηνπ α) Αλώηεξνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ/
Φπρνιόγνπ β) Κνηλσληθνύ Δπηζηήκνλα θαη γ) Γηεξκελέα Κνπξδηθώλ (νξαλί/ Κηξκαληδί) έσο θαη
31/12/2020 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for
asylum seekers in NeaFiladelfia- Nea Chalkidona, ην νπνίν πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο:
1.
Αλώηεξνο Κνηλσληθόο
Psychologist) (1 ζέζε)
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Πεξηγξαθή ζέζεο / αξκνδηόηεηεο :

Υπεύζπλνο γηα όιε ηελ επηθνηλσλία κε ην ηκήκα πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ππνζέζεσλ αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλεο
πεξηπηώζεηο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ έμνδν από ην πξόγξακκα ESTIA II.
Υπεύζπλνο γηα ηελ εκπξόζεζκε παξαιαβή θαη έιεγρν ησλ θνηλσληθώλ αλαθνξώλ θαη
εθζέζεσλ ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκόλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ESTIA II θαζώο θαη γηα ηελ
πξνώζεζε απηώλ ησλ αλαθνξώλ απηώλ ζηνπο θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπο ηνπ ηκήκαηνο
πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο.
Λακβάλεη, ειέγρεη θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε επίδνζε πξνεηδνπνηεηηθώλ
ζεκεησκάησλ ζε σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο
Υπεξεζηώλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην ηκήκα πξνζηαζίαο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο
ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο.
Μεξηκλά γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο- proGres αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πξνζηαζίαο γηα ηνπο
σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIAII.
Υπεύζπλνο γηα ηελ εκπξόζεζκε πξνεηνηκαζία θαη ζύληαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ
Ύπαηε Αξκνζηεία αλαθνξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ θαη ηνλ
Υπεύζπλν Γεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Καηαλέκεη αξκνδηόηεηεο κεηαμύ ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκόλσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ
Σπληνληζηή Οκάδνο Υπεξεζηώλ θαη ηνλ Σπληνληζηή Έξγνπ.
Δπηβιέπεη ην έξγν ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκόλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη αλαθέξνληαη
απεπζείαο ζε απηόλ. Μεξηκλά θαη έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
δηαδηθαζηώλ θαη θαλνληζκώλ (SoPs θ.α.) από ηνπο Κνηλσληθνύο Δπηζηήκνλεο.
Γηαηεξεί δηαζεζηκόηεηα θαη εηνηκόηεηα ζε πεξηπηώζεηο έθηαθησλ γεγνλόησλ αλαθνξηθά κε
ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υπνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηνπο Κνηλσληθνύο
Δπηζηήκνλεο, αθόκα θαη κε θπζηθή παξνπζία όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ή/θαη θαηόπηλ
ζρεηηθήο νδεγίαο ηνπ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ θαη ηνπ Σπληνληζηή Έξγνπ.
Δηζεγείηαη, νξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηνπο σθεινύκελνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ESTIA II θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο
Υπεξεζηώλ θαη ηνλ Σπληνληζηή Έξγνπ.
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Σπκκεηέρεη ζε ζεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο
πξόζθπγεο ή όπνπ αιινύ θξίλεηαη αλαγθαίν κε βαζηθή γιώζζα εξγαζίαο ηελ Αγγιηθή.
Αλαθέξεηαη ζηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ ζηνλ νπνίν ππνβάιιεη εκεξήζηεο θαη
εβδνκαδηαίεο ελεκεξώζεηο.
Γπλαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο) θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ, εθόζνλ απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

Πξνζόληα

1.2

Απαξαίηεηα
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΤΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα
Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή
δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ
Λεηηνπξγνύ. (πξναπαηηνύκελν) Ή
 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ
(πξναπαηηνύκελν) Ή
 Πηπρίν ή δίπισκα Χπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ
Χπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λ.991/1979
(Α΄278), όπσο ηζρύεη, ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή αληίζηνηρσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Χπρνιόγνπ.(πξναπαηηνύκελν)
 Άξηζηε γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο (πξνθνξηθά θαη γξαπηά). Δπρέξεηα ζηε ζπκκεηνρή ζε
ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή
θνηλσληθώλ αλαθνξώλ θαη άιισλ θεηκέλσλ ζηελ Αγγιηθή (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην
παξάξηεκα απόδεημεο γισζζνκάζεηαο). (πξναπαηηνύκελν)
 Τνπιάρηζηνλ 2 έηε πξνϋπεξεζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνζθπγηθνύ (δνκέο θηινμελίαο, θέληξα
ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο θ.α.) ζε δηεζλή νξγαληζκό, Μ.Κ.Ο. ή άιιν θνξέα (γηα θάζε
επηπιένλ έηνο εκπεηξίαο 5 κόξηα κε αλώηαην όξην 15 κόξηα).(πξναπαηηνύκελν)
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Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ,
iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ ή ηίηινο ζπνπδώλ βαζηθόο ή/
θαη κεηαπηπρηαθόο από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη ν ππνςήθηνο έρεη
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο
ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ ή αθόκε θαη κε κόλε ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ
κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζε επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό
επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Υ (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε
ην παξάξηεκα) (15 κόξηα)
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (15 κόξηα)
Γηδαθηνξηθό (25 κόξηα)
Γλώζε επηπιένλ μέλσλ γισζζώλ (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα απόδεημεο
γισζζνκάζεηαο) (θαιή γλώζε: 5 κόξηα, πνιύ θαιή & άξηζηε γλώζε: 10 κόξηα)
Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ζην 1.1, (5 κόξηα γηα θάζε έηνο κε
αλώηαην ηα 15 κόξηα)
Αλεξγία κε ελεξγή θάξηα αλεξγίαο ΟΑΔΓ (1 έηνο: 10 κόξηα)
Δηζόδεκα αηνκηθό (θνξνινγεηέν 2018) (Έσο €12.000: 5 κόξηα)
Ύπαξμε πξνζηαηεπόκελνπ ηέθλνπ ΑΜΔΑ ζηελ νηθνγέλεηα (15 κόξηα)
Ύπαξμε ζηελ νηθνγέλεηα αηόκνπ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ (10 κόξηα)
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Γνλέαο ηξηώλ ηέθλσλ (10 κόξηα)
Γνλέαο ηεζζάξσλ ή πεξηζζνηέξσλ ηέθλσλ (15 κόξηα)
Οκαδηθό πλεύκα, ηθαλόηεηα ζπληνληζκνύ νκάδαο θαη εξγαζίαο ζε πνιππνιηηηζκηθό
πεξηβάιινλ.
Μηθηή Μεληαία ακνηβή : 1.696,64 επξώ

2 Κνηλσληθόο επηζηήκνλαο (Social Scientist) (1 ζέζε)
2.1 Πεξηγξαθή ζέζεο / αξκνδηόηεηεο:
 Αλαιακβάλεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Παξαιακβάλεη ηνπο σθεινύκελνπο, κεηά από επηθνηλσλία κε ηνλ θνξέα πνπ θάλεη ηελ
παξαπνκπή, θαη ηνπο εγθαζηζηά ζε δηακεξίζκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αληίζηνηρν επόπηε
θηινμελίαο, ή όπσο απνθαζηζηεί ζύκθσλα κε ππόδεημε ηνπ Αλώηεξνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ
θαη ηνπ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ.
 Δμεγεί ζηνπο σθεινύκελνπο ην πιαίζην ηεο δηακνλήο ηνπο.
 Αλαιακβάλεη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο σθεινύκελνπο θαη ζπλνδεύεη ζε
ππεξεζίεο θαη ηαηξεία όηαλ ρξεηάδεηαη.
 Τεξεί θπζηθό θαη ειεθηξνληθό αξρείν κε ην πξνθίι θαη άιια ζηνηρεία ησλ σθεινύκελσλ
επζύλεο ηνπ, ηεξεί αξρείν πεξηζηαηηθώλ θαη θαηαξηίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία
απνζηέιιεη ζηνλ Αλώηεξν Κνηλσληθό Λεηηνπξγό θαη ζηνλ ΥπεύζπλνΓεδνκέλσλ θαη
Δλεκέξσζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ αλαθνξώλ ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ
γηα ηνπο πξόζθπγεο ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηνπ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ.
 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο δηεξκελείο, ηνπο ζπλνδνύο θαη ηνπο επόπηεο ησλ δηακεξηζκάησλ.
 Δλεκεξώλεη ηνπο επηθεθαιήο γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη.
 Σπλεξγάδεηαη κε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύληαη θαη απνζηέιιεη παξαπνκπέο όηαλ ρξεηάδεηαη,
θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ηνλ Αλώηεξν Κνηλσληθό Λεηηνπξγό.
 Λακβάλεη θνηλσληθό θαη ηαηξηθό ηζηνξηθό. Αμηνινγεί ηηο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ησλ
σθεινπκέλσλ θαη εληνπίδεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ πηζαλά ρξήδνπλ εηδηθήο αξσγήο.
 Μεξηκλά γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ όζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε βαζηθώλ εγγξάθσλ
(π.ρ. ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ, ΑΦΜ, θιπ).
 Σπληάζζεη ηηο θνηλσληθέο αλαθνξέο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαη ηηο απνζηέιιεη ζηνλ Αλώηεξν
Κνηλσληθό Λεηηνπξγό ή όπνπ αιινύ ηνπ ππνδεηρζεί.
 Δξγάδεηαη κε θαηεύζπλζε ηελ παξνρή εξγαιείσλ γηα ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή έληαμε
ησλ σθεινπκέλσλ ζην λέν πεξηβάιινλ.
 Πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο σθεινύκελνπο επζύλεο ηνπ, είηε ζε ρώξν πνπ ζα
ππνδεηρζεί, είηε ζηα δηακεξίζκαηα ζηα νπνία απηνί θηινμελνύληαη, ζε ζπζηεκαηηθόηεηα
ζύκθσλε κε ηελ εθηίκεζε αλαγθώλ θαη ην επίπεδν απηνλόκεζεο πνπ έρνπλ επηηύρεη, πάληα ζε
ζπλελλόεζε κε ηνλ Αλώηεξν Κνηλσληθό Λεηηνπξγό.
 Μεξηκλά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ πινπνίεζε νκαδηθώλ, ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ
γηα ην ζύλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο Κνηλσληθνύο
Δπηζηήκνλεο.
 Υπνζηεξίδεη ζε νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην
πιαίζην ηνπ ξόινπ ηνπ.
 Αλαθέξεηαη ζηνλ Αλώηεξν Κνηλσληθό Λεηηνπξγό.
 Γπλαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο) θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ, εθόζνλ απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

2.2

Πξνζόληα:

2.2.1

Απαξαίηεηα
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Πηπρίν ή δίπισκα Χπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο κε εηδίθεπζε
ζηελ Χπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ
λ.991/1979 (Α΄278), όπσο ηζρύεη, ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή αληίζηνηρσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. (πξναπαηηνύκελν)
Ή
Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε
θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ ΣπνπδώλΑΔΙ ή ην
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. (πξναπαηηνύκελν)
Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. Δπρέξεηα ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο πνπ
δηεμάγνληαη ζηελ Αγγιηθή θαζώο θαη ζηε ζύληαμε θνηλσληθώλ θαη άιισλ αλαθνξώλ θαη
εθζέζεσλ (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα απόδεημεο γισζζνκάζεηαο)
(πξναπαηηνύκελν)

2.2.2 Δπηζπκεηά/ ζπλεθηηκώκελα
Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθώλ
θύιισλ, iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ ή ηίηινο
ζπνπδώλ βαζηθόο ή/ θαη κεηαπηπρηαθόο από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ
πξνθύπηεη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα,
ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ ή αθόκε θαη κε κόλε
ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη
παξαθνινύζεζε επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4)
εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή
ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Υ (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα) (15
κόξηα)
2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (15 κόξηα)
3. Γηδαθηνξηθό (25 κόξηα)
4. Γλώζε επηπιένλ μέλσλ γισζζώλ (πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα απόδεημεο
γισζζνκάζεηαο) (θαιή γλώζε: 5 κόξηα, πνιύ θαιή & άξηζηε γλώζε: 10 κόξηα)
5. Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζρεηηθή κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ζην 2.1, (15 κόξηα γηα θάζε έηνο
κε αλώηαην ηα 45 κόξηα)
6. Αλεξγία κε ελεξγή θάξηα αλεξγίαο ΟΑΔΓ (1 έηνο: 10 κόξηα)
7. Δηζόδεκα αηνκηθό (θνξνινγεηέν 2018) (Έσο €12.000: 5 κόξηα)
8. Ύπαξμε πξνζηαηεπόκελνπ ηέθλνπ ΑΜΔΑ ζηελ νηθνγέλεηα (15 κόξηα)
9. Ύπαξμε ζηελ νηθνγέλεηα αηόκνπ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ (10 κόξηα)
10. Γνλέαο ηξηώλ ηέθλσλ (10 κόξηα)
11. Γνλέαο ηεζζάξσλ ή πεξηζζνηέξσλ ηέθλσλ (15 κόξηα)
1.

Μηθηή Μεληαία ακνηβή : 1.558,79 επξώ

3

Γηεξκελέαο Κνπξδηθώλ (νξαλί/ Κηξκαληδί) (1 ζέζε)
3.1. Πεξηγξαθή ζέζεο / αξκνδηόηεηεο :


Αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ζην πιαίζην ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αηηνύληεο άζπιν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Σπλνδεύεη ηνπο σθεινύκελνπο όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε ππεξεζίεο, δνκέο,
πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη απαξαίηεην ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Υπνζηεξίδεη όια ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηόζν ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο (ελδεηθηηθά: ιήςε θνηλσληθνύ θαη ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ, ελεκεξσηηθέο
ζπλαληήζεηο, ηαηξηθά ξαληεβνύ θ.α.), όζν θαη ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ/
αλαγθώλ.



Τεξεί θπζηθό θαη ειεθηξνληθό αξρείν ελεξγεηώλ.



Αλαθέξεηαη ζηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ.

3.2. Πξνζόληα:
3.2.1 Απαξαίηεηα


Άξηζηε γλώζε Κνπξδηθώλ (Σνξαλί/ Κηξκαληδί)



Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο

3.2.2. Δπηζπκεηά/ ζπλεθηηκώκελα


Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ή γλώζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην 3.1. (5 κόξηα αλά έηνο κε αλώηαην όξην 20 κόξηα)



Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. (10 κόξηα)



Καιή γλώζε επηπιένλ μέλσλ γισζζώλ θαη θαηά πξνηίκεζε Αξαβηθώλ ή ΦαξζίΝηαξί ή Τνπξθηθώλ. (10 κόξηα)



Οκαδηθό πλεύκα.



Γπλαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο) θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ, εθόζνλ απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ.

Μηθηή Μεληαία ακνηβή : 1.336,10 επξώ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Έληππν ηεο αίηεζεο (ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν).
Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ επίζεκνπ
εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ζε ηζρύ.
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
Τίηινο ζπνπδώλ θαη απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ θαη επηζπκεηώλ πξνζόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο
(ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απόδεημεο γισζζνκάζεηαο θαη γλώζεο
Η/Υ). Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη πξνζθόκηζε ηζνηηκίαο από ηνλ
αξκόδην θνξέα, π.ρ. Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο ζα ρξεηαζηεί
πξνζθόκηζε επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη επηθύξσζε γηα όζνπο επηιεγνύλ).
Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη).
Απόδεημε εκπεηξίαο κε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εξγνδόηε ή αληίγξαθα βεβαηώζεσλ θνξέσλ ή
αληίγξαθα ζπκβάζεσλ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ ή ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ (εθόζνλ δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο
αηηήζεσλ, πξνζθόκηζε ππεύζπλεο δήισζεο πεξί κε πνηληθήο δίσμεο). Όπνηνο επηιεγεί ζα
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πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θαη βεβαίσζε πεξί κε πνηληθήο δίσμεο
άκεζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΣΜΔ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά:
1.
2.
3.

είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή (Αγ. Αλαξγύξσλ 9 Ν. Φαιθεδόλα ΤΚ 14343)
είηε απηνπξνζώπσο, θαηόπηλ ξαληεβνύ, ζηα γξαθεία Αγ. Αλαξγύξσλ 9 Ν. Φαιθεδόλα ΤΚ
14343
είηε (ππνγεγξακκέλε) ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email): kednf2@dimosfx.gr

Πιεξνθνξίεο ζην 210-2523584, από ηηο 09:00 έσο θαη ηηο 15:00 Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή.
Οη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη από 10/09/2020 έσο θαη 21/09/2020. Παξαιαβή θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο από ηηο 09:00 πκ έσο θαη ηηο 17:00 κκ, θαη έσο ηηο 15:00 κκ ζηηο 21/09/2020 κε
απαληεηηθή ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο.
Η θαηάηαμε ζα θξηζεί από ηε βαζκνινγία πνπ ζα ιάβνπλ νη ππνςήθηνη ζύκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε/ πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλεληεύμεηο κε ηνπο πέληε (5) πξώηνπο ζηε βαζκνινγία ππνςεθίνπο. Η
ζπλέληεπμε κπνξεί λα βαζκνινγεζεί κε έσο είθνζη (20) κόξηα.
Διιηπείο αηηήζεηο, ρσξίο πξνζθόκηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο
δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε.
Δλδέρεηαη λα ππάξμεη ζύληνκε γξαπηή εμέηαζε ζηελ Αγγιηθή γιώζζα (όπνπ απαηηείηαη).
Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε εληόο δύν (2)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Τηο ελ ιόγσ
ελζηάζεηο εμεηάδεη ε σο άλσ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ε νπνία θαη ζα θξίλεη ην παξαδεθηό ή κε ησλ
ελζηάζεσλ. Τέινο, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα ζπληάμεη πξαθηηθό κε ηνπο νξηζηηθνύο πίλαθεο
θαηάηαμεο ην νπνίν ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ηελ επηινγή ησλ Αλαδόρσλ.
Ο επηηπρώλ ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη άκεζα (πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΣΜΔ) βεβαίσζε- γλσκάηεπζε
ςπρηθήο πγείαο θαζώο θαη βεβαίσζε πγείαο από παζνιόγν ή γεληθό γηαηξό, θαη απόζπαζκα πνηληθνύ
κεηξώνπ (εθόζνλ δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) θαζώο θαη βεβαίσζε
πεξί κε πνηληθήο δίσμεο.
πλεκκέλα: Παξαξηήκαηα γηα ηελ απόδεημε γισζζνκάζεηαο θαη γλώζεο Η/Υ θαη ην έληππν αίηεζεο.

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ΓΝΦΝΦ
ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ

