ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
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Τηλ. 210 2523584
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e-mail: kednf2@dimosfx.gr
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της
Ύπατης Αρμοστείας των ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ESTIA
(στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες)
ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ– ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις της περίπτωσης ια’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94(ΦΕΚ 28/Α/03-031994).
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ
280/Α/28-12-2006), όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.
4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017).
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/08-10- 1997), όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2312-2014).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
5. Την αριθ.149/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας, σχετικά με την «Έγκριση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για την υλοποίηση προγράμματος στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες»
6. Την αριθ. 90/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού
Δικαίου, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας– Χαλκηδόνος»
σχετικά με την Έγκριση για την συμμετοχή της ΚΕΔΦΧ σε πρόγραμμα της Ύπατης
Αρμοστείας του Ο.Η.Εγια τους πρόσφυγες για την υλοποίηση προγράμματος στέγασης
προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες- Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης
από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΦΧ- Λήψη απόφασης για την επιλογή τακτικού και
αναπληρωματικού μέλους ΔΣ της ΚΕΔΦΧ το οποίο θα συμμετέχει στην επιτροπή
καταλληλότητας των διαμερισμάτων στο πρόγραμμα στέγασης προσφύγων.
7. Την αριθ. 158/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Κοινωφελής ΕπιχείρησηΔήμου Φιλαδέλφειας–
Χαλκηδόνος», περί έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2018
8. Την αριθ. 279/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 158/2017Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας– Χαλκηδόνος».
9. Την αριθ.184/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος», περί Έγκρισης Προκήρυξης για την σύναψη Σύμβασης συνολικού αριθμού
δεκαπέντε (15) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στέγασης προσφύγων σε
ενοικιαζόμενεςκατοικίες-Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης.
10. Την υπ’ αρίθμ, 2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Έγκριση για την υπογραφή
της σύμβασης με την Ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για την υλοποίηση προγράμματος στέγασης
Προσφύγων για το έτος 2018.
11.Την αριθμ.4/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού
Δικαίου, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»,
περί Έγκρισης των υπ’ αριθ. 2282/21-12-2017 και 2309/27-12-2017& 2328/29-12-2017
πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την κατάρτιση των προσωρινών και των οριστικών

πινάκων για την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου 15 ατόμων για την υλοποίηση του
προγράμματος στέγασης Προσφύγων για το έτος 2018.

Ανακοινώνει
Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος να
συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου (1) ατόμου στην ειδικότητα Συνοδός στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως και 31/12/2018:
1. Συνοδός
1.1. Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες :


Αναλαμβάνει την συνοδεία των ωφελουμένων σε υπηρεσίες και νοσοκομεία ή
όπου αλλού καταστεί απαραίτητο για την υποστήριξή τους.



Έχει στην ευθύνη του 20 διαμερίσματα.

1.2. Προσόντα
1.2.1.


1.2.2.

Απαραίτητα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα



Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ή γνώση σχετική με το αντικείμενο που
περιγράφεται στο 1.1 και ειδικότερα στη διαχείριση κοινωνικών δομών και εν
γένει ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.



Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας



Δίπλωμα οδήγησης.



Δυνατότητα παροχής εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και
βραδινές ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται
από τις ανάγκες του έργου.

Μικτή Μηνιαία αμοιβή : 1.272,48 ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλο σπουδών και απόδειξη των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων της
αντίστοιχης ειδικότητας
4. Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων
φορέων ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές
επιστολές.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. είτε αυτοπροσώπως,
2. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

3. είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): kednf2@dimosfx.gr
Πληροφορίες: κ. Κοντογιάννη Αιμιλία (210-2523584), από τις 09:00πμ έως και τις 15:00μμ τις
εργάσιμες ημέρες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/01/2018 έως και 01/02/2018 στο γραφείο
της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Αγ. Αναργύρων 9, Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 14343. Παραλαβή
από την κ. Κοντογιάννη Αιμιλία από τις 09:00πμ της 26/01/2018 έως και τις 15:00μμ της
01/02/2018.
Συνημμένα: Παραρτήματα για την απόδειξη γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ και το έντυπο
αίτησης.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

