
 

 

Δ Θ Μ Ο   ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ      

ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) 

Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Τ: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ                                          Πειραιάσ, 21/06/2019 

Ελ. Βενιηζλου & Ηωςιμάδων 11, Πειραιάσ                                       Αρ. πρωτ.: 412 

Σ.K: 185 31 

Σθλ.: 210 – 4101753-756 

FAX: 210-4178595  

E - mail:   kodepir@gmail.com 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΡΙΩΝ (3) ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ 

ΤΜΒΑΘ ΜΙΘΩΘ ΕΡΓΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΘ ΤΠΑΣΘ ΑΡΜΟΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΘΕ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΤΓΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΣΕΓΑΘ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Ε ΑΙΣΟΤΝΣΕ 

ΔΙΕΘΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΝ 

ΔΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Θ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 254 – 264 του Ν. 3463/2006, ωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ κη’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 τθσ ΠΥΣ 33/2006 

*ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006+, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997 *ΦΕΚ 

206/Α/08-10-1997+, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Τισ πιςτϊςεισ που ζχουν εγγραφεί ςτον Κ.Α. 61.98.02 με τίτλο «Αμοιβζσ 

προςωπικοφ και διαχείριςθσ του Προγράμματοσ με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ»  

του προχπολογιςμοφ εξόδων ζτουσ 2019. 

5. Τθν υπ’ αρικμ. 33/2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί ζγκριςθσ τθσ 

ςφναψθσ τθσ εταιρικισ ςυμφωνίασ και των όρων αυτισ μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ προςωρινισ ςτζγαςθσ προςφφγων ςε ενοικιαηόμενεσ κατοικίεσ ςτα 

διοικθτικά όρια του Διμου Πειραιά κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2018. 
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6. Τθν υπ’ αρικμ. 370/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Πειραιά περί 

ζγκριςθσ τθσ ςφναψθσ τθσ εταιρικισ ςυμφωνίασ και των όρων αυτισ μεταξφ τθσ 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ προςωρινισ ςτζγαςθσ προςφφγων ςε ενοικιαηόμενεσ 

κατοικίεσ ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Πειραιά κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2018.  

7. Τθν υπ’ αρικμ.  GRC01/2018/0000000173/000 εταιρικι ςυμφωνία, μετά 

των παραρτθμάτων αυτισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί,  που ςυνιφκθ μεταξφ τθσ 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ προςωρινισ ςτζγαςθσ προςφφγων ςε ενοικιαηόμενεσ 

κατοικίεσ ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Πειραιά κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2018.  

8. Τθν υπ’ αρικμ. 99/2018 απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί ζγκριςθσ τθσ 

ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ 

Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν ςυνζχιςθ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ παροχισ 

ςτζγαςθσ και υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και δικαιοφχουσ διεκνοφσ 

προςταςίασ ςτον Διμο Πειραιά και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2019 και περί 

ζγκριςθσ τθσ ςφναψθσ τθσ εταιρικισ ςυμφωνίασ με αρικμό 

GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτισ μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του ωσ άνω προγράμματοσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2019. 

9. Τθν υπ’ αρικμ. 887/17-12-2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

Πειραιά περί ζγκριςθσ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. με τθν Φπατθ 

Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν ςυνζχιςθ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ παροχισ ςτζγαςθσ και υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία 

και δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ ςτον Διμο Πειραιά και κατά τθ διάρκεια του 

ζτουσ 2019 και περί ζγκριςθσ τθσ ςφναψθσ τθσ εταιρικισ ςυμφωνίασ με αρικμό 

GRC01/2019/0000000175/000 και των όρων αυτισ μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθ ςυνζχιςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του ωσ άνω προγράμματοσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2019. 

10. Τθν με αρικμό GRC01/2019/0000000175/000 εταιρικι ςυμφωνία, μετά 

των παραρτθμάτων αυτισ, που ςυνιφκθ μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Φπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθ ςυνζχιςθ τθσ υλοποίθςθσ 

του προγράμματοσ παροχισ ςτζγαςθσ και υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ διεκνι 
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προςταςία και δικαιοφχουσ διεκνοφσ προςταςίασ ςτον Διμο Πειραιά κατά τθ 

διάρκεια του ζτουσ 2019. 

11. Το γεγονόσ ότι ελφκθςαν: α) θ από 27/07/2018 ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, 

όπωσ είχε τροποποιθκεί δυνάμει τθσ από 27/12/2018 τροποποίθςθσ, που είχε 

ςυναφκεί μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Διερμθνζα Αραβικϊν – Γαλλικϊν που είχε 

αναδειχκεί από τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ δυνάμει τθσ με αρικμ. πρωτ. 494/10-07-

2018  ανακοίνωςθσ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του εν 

λόγω Προγράμματοσ, β) θ από 14/06/2018 ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, όπωσ είχε 

τροποποιθκεί δυνάμει τθσ από 27/12/2018 τροποποίθςθσ, που είχε ςυναφκεί 

μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Υπεφκυνθσ Προμθκειϊν που είχε αναδειχκεί από τθ 

διαδικαςία πρόςλθψθσ δυνάμει τθσ με αρικμ. πρωτ. 264/24-05-2018 ανακοίνωςθσ 

τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του εν λόγω 

Προγράμματοσ και γ) θ από θ από 27/07/2018 ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, όπωσ είχε 

τροποποιθκεί δυνάμει τθσ από 27/12/2018 τροποποίθςθσ, που είχε ςυναφκεί 

μεταξφ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τθσ Συντονίςτριασ Ομάδασ Υπθρεςιϊν που είχε αναδειχκεί 

από τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ δυνάμει τθσ με αρικμ. πρωτ. 494/10-07-2018  

ανακοίνωςθσ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο του εν λόγω 

Προγράμματοσ, 

12. Τισ ανάγκεσ τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με τισ 

ειδικότθτεσ του Υπευκφνου Προμθκειϊν, του Συντονιςτι Ομάδασ Υπθρεςιϊν και 

του Διερμθνζα Γαλλικϊν και Αραβικϊν, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθν 

υλοποίθςθ του εν λόγω προγράμματοσ. 

13. Τθν υπ’ αρικμ.  67/2019 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. περί ζγκριςθσ τθσ 

επαναπροκιρυξθσ των κζςεων του  Υπευκφνου Προμθκειϊν, του Συντονιςτι 

Ομάδασ Υπθρεςιϊν και του Διερμθνζα Γαλλικϊν και Αραβικϊν, για τθν πρόςλθψι 

τουσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν παροχι ςτζγαςθσ 

και υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και δικαιοφχουσ διεκνοφσ 

προςταςίασ ςτον Διμο Πειραιά, ζγκριςθσ τθσ ανακοίνωςθσ – πρόςκλθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ του ανωτζρω προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου και ςφςταςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων και 

Διενζργειασ Συνεντεφξεων. 
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 14. Τθν υπ’ αρικμ. 13/2019 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Προζδρου 

του Δ.Σ. τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Τθν πρόκεςθ τθσ Κοινωφελοφσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Πειραιά να ςυνάψει 

ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου με τρία (03) άτομα, χρονικισ διάρκειασ από 

01/08/2019 ζωσ 31/12/2019, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) για τθν παροχι ςτζγαςθσ 

και υπθρεςιϊν ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και δικαιοφχουσ διεκνοφσ 

προςταςίασ ςτον Διμο Πειραιά, με τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

- Ζναν (1) Τπεφκυνο Προμθκειών [Supply/Procurements Manager] 

- Ζναν (1) υντονιςτι Ομάδασ Τπθρεςιών *Services Team Coordinator+ και  

– Ζναν (1) Διερμθνζα Γαλλικών και Αραβικών  [French and Arabic Interpreter] 

 

I. ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ 

1. Τπεφκυνοσ Προμθκειών [Supply/Procurements Manager] 

Α. Περιγραφι κζςθσ – Κακικοντα 

- Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ λιψθ και τθν αξιολόγθςθ προςφορϊν, τθν 

ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν ανάκεςθ ζργων, υπθρεςιϊν και προμθκειϊν, 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ 

κοινωφελείσ δθμοτικζσ επιχειριςεισ. 

- Ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι και τον ζλεγχο των παραγγελλόμενων 

ειδϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τισ προμικειεσ των 

κοινωφελϊν δθμοτικϊν επιχειριςεων. Φροντίηει για τθ διανομι των 

παραγγελλόμενων ειδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και ςε ςυνεργαςία με το 

προςωπικό του προγράμματοσ. 

- Ζχει τθν ευκφνθ για τθν επικοινωνία και τθν αλλθλογραφία με όςουσ 

ςυνάπτουν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι προμικειασ ειδϊν για τισ 

ανάγκεσ του προγράμματοσ.  

- Τθρεί πλιρθ φάκελο (θλεκτρονικό και φυςικό αρχείο) για κάκε διαδικαςία 

προμικειασ υπθρεςίασ ι είδουσ. 

ΑΔΑ: ΨΩ05ΟΚ91-Κ69



- Τθρεί πιςτά α. το Κανονιςτικό πλαίςιο τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π., β. τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων και γ. τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε για τουσ πρόςφυγεσ και για το ςυγκεκριμζνο 

ζργο. 

- Συντάςςει και  αποςτζλλει εβδομαδιαίεσ και μθνιαίεσ αναφορζσ ςτον 

Υπεφκυνο Ζργου και ςτον Υπεφκυνο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

- Ενθμερϊνει το αρχείο του εξοπλιςμοφ του προγράμματοσ και ελζγχει 

περιοδικά (τουλάχιςτον ανά τρίμθνο) το αρχείο παρακολοφκθςθσ του 

εξοπλιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τουσ επόπτεσ των διαμεριςμάτων. 

- Συνεργάηεται με τον Οικονομικό Υπεφκυνο του Προγράμματοσ, τον 

Συντονιςτι Ομάδασ Υπθρεςιϊν και τον Υπεφκυνο Ζργου για όλα τα κζματα 

που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του. 

- Αναφζρεται ςτον Υπεφκυνο Ζργου. 

- Δεςμεφεται να ςζβεται τθν εμπιςτευτικότθτα όλων των πλθροφοριϊν που 

αφοροφν το ζργο, περιλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με 

οποιοδιποτε μεμονωμζνο άτομο ι ομάδα των ωφελοφμενων του 

προγράμματοσ. 

- Συμμορφϊνεται προσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμφωνίασ για 

τθν υλοποίθςθ του ζργου, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων *EU 679/2016+ και εφαρμόηει τισ 

πολιτικζσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. ςχετικά μεταξφ άλλων με τθν 

προςταςία δεδομζνων, τθν εμπιςτευτικότθτα, τον κϊδικα δεοντολογίασ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που προβλζπεται ςτθν ωσ άνω ςυμφωνία.  

 

Β. Απαραίτθτα προςόντα 

- Πτυχίο ΑΕΙ ι ΤΕΙ Οικονομικισ / Λογιςτικισ ι Χρθματοοικονομικισ Σχολισ ι 

Σχολισ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι αντίςτοιχο 

δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ. 

- Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςυναφι με το αντικείμενο που 

περιγράφεται ςτο ςθμείο Α – Περιγραφι κζςεωσ- Κακικοντα (προμικειεσ, 

ζλεγχοσ παραςτατικϊν, ςυμβάςεισ, λογιςτικι παρακολοφκθςθ). 

- Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ. 
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- Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) υπολογιςτικϊν φφλλων 

(excel spreadsheet) , β) επεξεργαςίασ κειμζνου (word), γ) υπθρεςιϊν 

διαδικτφου (internet), δ) παρουςιάςεισ (power point) ε) Βάςεισ Δεδομζνων 

(access).  

- Ομαδικό πνεφμα. 

- Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διαχείριςθσ χρόνου. 

- Προςανατολιςμόσ και ζμφαςθ ςτθ λεπτομζρεια και το αποτζλεςμα. 

 

Γ. Επικυμθτά/ υνεκτιμώμενα προςόντα 

- Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφισ με το αντικείμενο που 

περιγράφεται ςτο ςθμείο Α – Περιγραφι κζςεωσ- Κακικοντα. 

- Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ςυμβάςεισ προμθκειϊν, 

υπθρεςιϊν και ζργων του δθμοςίου τομζα. 

- Εμπειρία εντόσ του μεταναςτευτικοφ – προςφυγικοφ περιβάλλοντοσ. 

- Εκελοντικι εργαςία. 

- Διακεςιμότθτα πρωινζσ, απογευματινζσ, βραδινζσ ϊρεσ κακϊσ και κατά τθ 

διάρκεια του Σαββατοκφριακου, εφόςον απαιτείται από τισ ανάγκεσ του 

ζργου. 

 

- Σα απαραίτθτα και επικυμθτά/ςυνεκτιμώμενα προςόντα κα πρζπει να 

αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ ςχετικών δικαιολογθτικών. 

- Συνολικό μθνιαίο κόςτοσ παροχισ ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αμοιβισ, των 

νομίμων υπζρ τρίτων κρατιςεων και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κάκε είδουσ): 

1.732,50 € 

- Θ αμοιβι κα καταβάλλεται κατόπιν ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 

2. υντονιςτισ Ομάδασ Τπθρεςιών *Services Team Coordinator] 

Α. Περιγραφι κζςθσ – Κακικοντα 

- Ζχει τθν ευκφνθ τθσ κακθμερινισ εποπτείασ, διαχείριςθσ, ςυντονιςμοφ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ομάδασ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ πρόςφυγεσ, δθλαδι 
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των κοινωνικϊν λειτουργϊν, των ςυνοδϊν, των εποπτϊν και των 

διερμθνζων που απαςχολοφνται ςτο πλαίςιο του ζργου. 

- Κατανζμει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ομάδασ υπθρεςιϊν και ςυμμετζχει ενεργά 

ςτισ δραςτθριότθτεσ του πεδίου. 

- Υποςτθρίηει τθν ομάδα υπθρεςιϊν και ςυμμετζχει ςτισ επιςκζψεισ ςτα 

διαμερίςματα αλλά και ςε άλλουσ χϊρουσ, κυρίωσ όταν προκφπτουν 

επείγουςεσ καταςτάςεισ ςχετικζσ με τουσ ωφελοφμενουσ αλλά και τα 

διαμερίςματα του προγράμματοσ προκειμζνου να παρζχει τθν ενδεδειγμζνθ 

κακοδιγθςθ και εποπτεία. 

- Συμμετζχει ενεργά ςτθ διαδικαςία προετοιμαςίασ τθσ υποδοχισ και 

ςτζγαςθσ των ωφελοφμενων ςε διαμερίςματα και επιβλζπει όλεσ τισ 

ςχετικζσ δράςεισ. Βρίςκεται ςε ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο προςωπικό τθσ 

Φπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. για τουσ πρόςφυγεσ κατά τθν προετοιμαςία 

υποδοχισ των ωφελοφμενων. 

- Ελζγχει τισ αναφορζσ που υποβάλλονται από το προςωπικό που εποπτεφει 

ςε αυτόν και ςυντάςςει/παραδίδει τισ τελικζσ αναφορζσ του ζργου. 

- Είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφάλιςθ οργάνωςθσ, διατιρθςθσ και 

ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ του φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου ςχετικά 

με τα διαμερίςματα και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν. 

- Συνδράμει τον Υπεφκυνο Ζργου ςτθν επικοινωνία με εμπλεκόμενουσ 

φορείσ/υπθρεςίεσ διμου. 

- Συνεργάηεται με τον Υπεφκυνο Ζργου για τθν οργάνωςθ ενθμερωτικϊν και 

υπθρεςιακϊν ςυναντιςεων και ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ του για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ. 

- Συνεργάηεται με τον Οικονομικό Υπεφκυνο, τον Υπεφκυνο Προμθκειϊν, τον 

Υπεφκυνο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και τον Υπεφκυνο Δεδομζνων και 

Ενθμζρωςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου. 

- Συντάςςει και  αποςτζλλει εβδομαδιαίεσ και μθνιαίεσ αναφορζσ ςτον 

Υπεφκυνο Ζργου και ςτον Υπεφκυνο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

- Αναφζρεται ςτον Υπεφκυνο Ζργου. 

- Δεςμεφεται να ςζβεται τθν εμπιςτευτικότθτα όλων των πλθροφοριϊν που 

αφοροφν το ζργο, περιλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με 

ΑΔΑ: ΨΩ05ΟΚ91-Κ69



οποιοδιποτε μεμονωμζνο άτομο ι ομάδα των ωφελοφμενων του 

προγράμματοσ. 

- Συμμορφϊνεται προσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμφωνίασ για 

τθν υλοποίθςθ του ζργου, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων *EU 679/2016+ και εφαρμόηει τισ 

πολιτικζσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. ςχετικά μεταξφ άλλων με τθν 

προςταςία δεδομζνων, τθν εμπιςτευτικότθτα, τον κϊδικα δεοντολογίασ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που προβλζπεται ςτθν ωσ άνω ςυμφωνία.  

 

Β. Απαραίτθτα προςόντα 

- Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ ι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν ι αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ ι Σχολισ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι αντίςτοιχο δίπλωμα 

Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ. 

- Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςυναφι με το 

αντικείμενο που περιγράφεται ςτο ςθμείο Α – Περιγραφι κζςεωσ- 

Κακικοντα και ςυγκεκριμζνα ςτθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό 

προγραμμάτων / δράςεων / ομάδων. 

- Άριςτθ  γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ. 

- Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) υπολογιςτικϊν φφλλων 

(excel spreadsheet), β) επεξεργαςίασ κειμζνου (word), γ) υπθρεςιϊν 

διαδικτφου (internet), δ) παρουςιάςεισ (power point) ε) Βάςεισ Δεδομζνων 

(access).  

- Ομαδικό πνεφμα. 

- Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διαχείριςθσ χρόνου. 

- Προςανατολιςμόσ και ζμφαςθ ςτθ λεπτομζρεια και το αποτζλεςμα. 

- Καλι αντίλθψθ και γνϊςθ των προκλιςεων του πεδίου. 

 

Γ. Επικυμθτά/ υνεκτιμώμενα προςόντα 

- Προθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και 

ςυντονιςμό προγραμμάτων / δράςεων ςχετικϊν με τθν παροχι υποςτιριξθσ 

ςε αιτοφντεσ άςυλο και πρόςφυγεσ ςτο πλαίςιο δομϊν υποδοχισ. 

- Εκελοντικι εργαςία. 
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- Διακεςιμότθτα πρωινζσ, απογευματινζσ, βραδινζσ ϊρεσ κακϊσ και κατά τθ 

διάρκεια του Σαββατοκφριακου, εφόςον απαιτείται από τισ ανάγκεσ του 

ζργου. 

- Εμπειρία και εξοικείωςθ ςε διαπολιτιςμικό πλαίςιο εργαςίασ (κατά 

προτίμθςθ ςτο πεδίο τθσ προςφυγικισ κρίςθσ). 

- Γνϊςθ τθσ γαλλικισ γλϊςςασ. 

- Γνϊςθ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ (αραβικά, φαρςί, νταρί, παςτοφ, ουρντοφ). 

- Ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν για τθ διαχείριςθ δυςκολιϊν που 

ςυναντά ςτθ κακθμερινι εργαςία. 

- Ικανότθτα εργαςίασ ςε απαιτθτικό περιβάλλον (εργαςιακόσ φόρτοσ/ τιρθςθ 

χρονοδιαγραμμάτων). 

- Εκελοντικι εργαςία. 

- Γνϊςθ των διαδικαςιϊν αςφλου και μετανάςτευςθσ. 

 

- Σα απαραίτθτα και επικυμθτά/ςυνεκτιμώμενα προςόντα κα πρζπει να 

αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ ςχετικών δικαιολογθτικών. 

- Συνολικό μθνιαίο κόςτοσ παροχισ ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αμοιβισ, των 

νόμιμων υπζρ τρίτων κρατιςεων και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κάκε είδουσ): 

1.890,00 € 

- Θ αμοιβι κα καταβάλλεται κατόπιν ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 

3. Διερμθνζασ Γαλλικών και Αραβικών [French and Arabic Interpreter] 

Α. Περιγραφι κζςθσ – Κακικοντα 

- Αναλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν μετάφραςθσ και διερμθνείασ για τουσ 

ωφελοφμενουσ. 

- Συνοδεφει τουσ ωφελοφμενουσ, όταν κρίνεται απαραίτθτο, ςε υπθρεςίεσ, 

δομζσ και πολιτιςμικοφσ χϊρουσ. 

- Συνδράμει ςτθν λιψθ κοινωνικοφ και Ιατρικοφ ιςτορικοφ. 

- Τθρεί φυςικό και θλεκτρονικό αρχείο ενεργειϊν. 

- Συντάςςει και  αποςτζλλει εβδομαδιαίεσ και μθνιαίεσ αναφορζσ ςτον 

Συντονιςτι Ομάδασ Υπθρεςιϊν και ςτον Υπεφκυνο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 

ΑΔΑ: ΨΩ05ΟΚ91-Κ69



- Αναφζρεται ςτον Συντονιςτι Ομάδασ Υπθρεςιϊν. 

- Δεςμεφεται να ςζβεται τθν εμπιςτευτικότθτα όλων των πλθροφοριϊν που 

αφοροφν το ζργο, περιλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με 

οποιοδιποτε μεμονωμζνο άτομο ι ομάδα των ωφελοφμενων του 

προγράμματοσ. 

- Συμμορφϊνεται προσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμφωνίασ για 

τθν υλοποίθςθ του ζργου, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων *EU 679/2016+ και εφαρμόηει τισ  

πολιτικζσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του Ο.Θ.Ε. ςχετικά μεταξφ άλλων με τθν 

προςταςία δεδομζνων, τθν εμπιςτευτικότθτα, τον κϊδικα δεοντολογίασ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που προβλζπεται ςτθν ωσ άνω ςυμφωνία. 

 

Β. Απαραίτθτα προςόντα 

- Άριςτθ γνϊςθ Γαλλικϊν και καλι γνϊςθ Αραβικϊν. 

- Πολφ καλι γνϊςθ Ελλθνικϊν. 

- Ομαδικό πνεφμα. 

- Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διαχείριςθσ χρόνου. 

 

Γ. Επικυμθτά/ υνεκτιμώμενα προςόντα 

- Καλι γνϊςθ αγγλικϊν. 

- Γνϊςθ Φαρςί/Νταρί/Παςτοφ/Ουρντοφ 

- Πιςτοποίθςθ διαπολιτιςμικισ διαμεςολάβθςθσ. 

- Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με τθ διερμθνεία ςε αντίςτοιχα 

προγράμματα και/ι ςτο πεδίο. 

- Εμπειρία και εξοικείωςθ ςε διαπολιτιςμικό πλαίςιο εργαςίασ (κατά 

προτίμθςθ ςτο πεδίο τθσ προςφυγικισ κρίςθσ). 

- Εκελοντικι εργαςία με προςφυγικζσ ροζσ. 

- Διακεςιμότθτα πρωινζσ, απογευματινζσ, βραδινζσ ϊρεσ, κακϊσ και κατά τθ 

διάρκεια του Σαββατοκφριακου, εφόςον απαιτείται από τισ ανάγκεσ του 

ζργου. 
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- Σα απαραίτθτα και επικυμθτά/ςυνεκτιμώμενα προςόντα κα πρζπει να 

αποδεικνφονται με τθν προςκόμιςθ ςχετικών δικαιολογθτικών. 

- Συνολικό μθνιαίο κόςτοσ παροχισ ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αμοιβισ, των 

νομίμων υπζρ τρίτων κρατιςεων και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κάκε είδουσ): 

1.575,00 € 

- Θ αμοιβι κα καταβάλλεται κατόπιν ζκδοςθσ του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 

ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι, μαηί με τθν αίτθςι τουσ, οφείλουν να προςκομίςουν: 

- Ευκρινι φωτοαντίγραφα των δφο όψεων του δελτίου ταυτότθτασ. 

- Βιογραφικό ςθμείωμα ςτα Ελλθνικά και/ι Αγγλικά. 

- Τίτλουσ ςπουδϊν. 

- Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των απαραίτθτων και επικυμθτϊν/ 

ςυνεκτιμϊμενων, κατά περίπτωςθ, προςόντων. 

- Ειδικά για τθν απόδειξθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ: βεβαιϊςεισ εργοδότθ ι 

αντίγραφα βεβαιϊςεων φορζων ι αντίγραφα ςυμβάςεων με αναλυτικι περιγραφι 

κακθκόντων ι ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 

 

III. ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςτα γραφεία τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. *Πειραιάσ, επί των οδϊν Ηωςιμάδων, 

αρικμόσ 11 και Ελ. Βενιηζλου, ςτθ γραμματεία τθσ Επιχείρθςθσ (4οσ  όροφοσ)+, με 

ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

- αυτοπροςϊπωσ  

- με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 

τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ για μία (1) μόνο από τισ 

προκθρυςςόμενεσ κζςεισ. 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι από τισ 24/06/2019 ζωσ και τισ 

05/07/2019 και κατά τισ ϊρεσ 09.00 – 14.00. 
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Πλθροφορίεσ: Θειακοφλθσ Ευςτάκιοσ (Υπεφκυνοσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ) *τθλ. 

επικ. 210-4101946+,  κακθμερινά κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από τισ 10.00 πμ ζωσ 

τισ 14.00 μμ. 

 

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΙΣΘΕΩΝ – ΤΝΣΑΞΘ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΞΘ – ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΕΝΣΑΕΩΝ 

Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, τριμελισ επιτροπι κα 

αξιολογιςει τισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν, κα πραγματοποιιςει τισ ςυνεντεφξεισ 

των αιτοφντων που ζχουν υποβάλει εμπρόκεςμα αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ από τα 

απαραίτθτα ανά ειδικότθτα δικαιολογθτικά και ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά ανά 

ειδικότθτα προςόντα, και κα ςυντάξει τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ κατάταξθσ των 

υποψθφίων. 

Οι ςυνεντεφξεισ των υποψθφίων κα λάβουν χϊρα ςτισ 09, 10 και 11 Ιουλίου 2019, 

κατόπιν προγενζςτερθσ ενθμζρωςθσ των υποψθφίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να αςκιςουν ζνςταςθ κατά των προςωρινϊν πινάκων 

κατάταξθσ εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ των ωσ 

άνω πινάκων. Τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ  ςτα 

γραφεία τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. *Πειραιάσ, επί των οδϊν Ηωςιμάδων, αρικμόσ 11 και Ελ. 

Βενιηζλου, ςτθ γραμματεία τθσ Επιχείρθςθσ (4οσ  όροφοσ)], με ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ: 

- αυτοπροςϊπωσ  

- με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει 

τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι. 

Οι ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα εξεταςτοφν από τθν ωσ άνω επιτροπι 

αξιολόγθςθσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα ςυντάξει τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ κατάταξθσ 

και επιτυχόντων, οι οποίοι κα εγκρικοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 
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 Θ Πρόεδροσ του Δ.. τθσ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

 

 

 

 

 ΚΤΡΙΑΚΘ ΑΓΓ. ΛΑΟΤΛΑΚΟΤ 
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