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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                          Λιβαδειά, 08-06-2018  
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ)                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 489                                                              

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 

έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και 

προσφύγων στη Λιβαδειά, που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ., κατόπιν συμφωνίας με την ‘Υπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για το έτος 2018. 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων 

Έχοντας υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις του εδ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ( Α΄28). 

(β) Τις διατάξεις της περίπτωσης κδ΄ της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 όπως αυτή προστέθηκε 

με τη παρ.14 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 ( Α΄47) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τη παρ. 8 

του άρθρου 8 της από 24-12-2015 ΠΝΠ( Α΄182 ) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

4366/2016 ( Α΄18 ). 
 
(γ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206 ) και της κατάργησης του τρίτου 

εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου με την  παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 
(Α΄265 )  
 
(δ) Την αριθμ. 1/05.01.2018 (ΑΔΑ:ΨΓΧ8ΟΞΨ5-ΧΕΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε στο σύνολό της η Συμφωνία–Σύμπραξη (Αριθμ.Συμφωνίας: GRC01/2018/0000000147/000 
περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων και παραρτημάτων αυτής , μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας  

του ΟΗΕ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων στη Λιβαδειά έτους 

2018. 
 
(ε) Την αριθμ. 28/2018 (ΑΔΑ ΨΚΓ4ΟΞΨ5-ΟΘΜ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. 

περί Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. οικ. έτους 2018. 

(στ) Την αριθμ. 20/2018 (ΑΔΑ ΩΗΒΨΟΞΨ5-ΠΘ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. 

περί έγκρισης μίσθωσης δέκα (10) επιπλέον διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά έτους 

2018. 

(ζ) Την αριθμ. 43/2018 περί έγκρισης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού πέντε 

(5) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο 

και προσφύγων στη Λιβαδειά. 

(η)Τις επιτακτικές ανάγκες του προγράμματος. 

Ανακοινώνει 

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης 

έργου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης 
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και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά, χρονικής διάρκειας από 01/07/2018 
έως 31/12/2018. 

- Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας 
- Ένας (1) Επιστάτης 
- Δύο (2) Συνοδοί 
- Ένας (1) Διερμηνέας. 

Με τα εξής κατά θέση προσόντα: 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ-Μία (1) Θέση. 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ : Αναλαμβάνει την κοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων καθ’όλη τη 

διάρκεια της παραμονής τους στη Λιβαδειά. 

Αρμοδιότητες 

- Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτωνπου προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό 
- Συνοδεύει τους ωφελούμενους που διαχειρίζεται στις υπηρεσίες και τα ιατρεία που χρειάζεται να 

επισκεφθούν. 
- Αναλαμβάνει την παραλαβή (επικοινωνία με το φορέα που κάνει την παραπομπή-διευθέτηση 

λεπτομερειών μετακίνησης) και την εγκατάσταση των ωφελούμενων στο διαμέρισμα. 
- Έχει την ευθύνη να τους εξηγήσει το πλαίσιο της διαμονής και να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα. 
- Συνεργάζεται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες με τον χειριστή του διαμερίσματος 

(επιστάτη) και τον διερμηνέα. 
- Ενημερώνει το Συντονιστή για κάθε θέμα που θα προκύψει και ακολουθεί τις διαδικασίες χειρισμού 

που έχουν τεθεί. 
- Τηρεί αρχείο με το προφίλ των ωφελούμενων. 
- Επισκέπτεται κάθε διαμέρισμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα που θα οριστούν για να διασφαλίσει 

την εύρυθμη εκτέλεση του έργου. 
- Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων. 
- Συνεργασία με φορείς δημόσιου ςή ιδωτικούς προκειμένου να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στις 

περιπτώσεις που απιτείται. 
- Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του ωφελούμενου πληθυσμού και αναγνώριση 

των περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής. 
 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Απαραίτητα 

➢ Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο, ή 
 Πτυχίο  ή Δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης –Κοινωνικής Διοίκησης με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 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 ή Πτυχίο ή Δίπλωμα 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σποδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής ( Π.Σ.Ε ) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  , αντίστοιχης ειδικότητας . 
 
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται )  
➢ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας   
➢ Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
➢ Διαμονή στο Δήμο Λεβαδέων  

ΑΔΑ: 6Ξ6ΑΟΞΨ5-3Ρ9



3 
 

➢ Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές 

ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του 

Προγράμματος   
 
Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα  

➢ Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/υπηρεσίες /δομές που αφορούν 

πρόσφυγες .  
➢ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που αφορά το πεδίο παροχής 

υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες  
 

Συνολική αμοιβή: 10.500,00 ευρώ 

2. ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ Μία (1) Θέση.  

Α. Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του διαμερίσματος και του εξοπλισμού.  

Αρμοδιότητες  

-Έλεγχος του διαμερίσματος και διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων για τους λογαριασμούς κοινής 

ωφέλειας. 
-Συνεννόηση με το Συντονιστή του έργου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού 

(παράδοση, τακτοποίηση, σύνδεση συσκευών)  
-Ενημέρωση των ωφελούμενων για την καλή χρήση του εξοπλισμού  
-Τακτικός έλεγχος των διαμερισμάτων για εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας  
-Ετοιμότητα για επιδιορθώσεις στο οίκημα ή στον εξοπλισμό  
-Έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ κ.λπ.) και των κοινοχρήστων  
-Διανομή και παρακολούθηση των επιταγών διατροφής /ειδών υγιεινής  
-Τήρηση φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά διαμέρισμα  
-Συμπλήρωση των απαραίτητων αναφορών και εγγράφων προς τον Συντονιστή του έργου  
-Συνεργασία με τον διερμηνέα για επίλυση πρακτικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν  
-Συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας έργου 
 
Β. Προσόντα  

-Απαραίτητα  

➢ Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
➢ Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
➢ Γνώση χειρισμού Η/Υ 
➢ Διαμονή στο Δήμο Λεβαδέων  
➢ Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές 

ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του 

Προγράμματος   
 

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα  

➢ Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα /υπηρεσίες /δομές  που αφορούν 

πρόσφυγες. 
➢ Οργανωτική εμπειρία σε προηγούμενη θέση (γραμματειακή ή διαχειριστική)  
➢ Γνώση Αραβικών  
➢ Δίπλωμα οδήγησης  

 
Συνολική αμοιβή: 9.000,00 ευρώ 
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3. ΣΥΝΟΔΟΣ Δύο (2) Θέσεις. 

Α. Περιγραφή Θέσης:  Είναι υπεύθυνος για τη συνοδεία του ωφελούμενου πληθυσμού.  

Β. Προσόντα  

-Απαραίτητα  

➢ Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
➢ Επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας  
➢ Γνώση χειρισμού Η/Υ  
➢ Διαμονή στο Δήμο Λεβαδέων 
➢ Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές 

ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του 

Προγράμματος 
 

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα  

➢ Προηγούμενη απασχόληση ή εθελοντική εμπειρία σε προγράμματα/υπηρεσίες /δομές που 

αφορούν το προσφυγικό   
➢ Δίπλωμα οδήγησης  
➢ Γνώση Αραβικών  

 
Συνολική αμοιβή: 9.000,00 ευρώ  
 

4. ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ Μία (1) Θέση. 

Α. Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας. 

➢ -Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας  
➢ -Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο  
➢ -Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα 

δεοντολογίας των μεταφραστών /διερμηνέων  
➢ -Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού ιστορικού  

 
Β. Προσόντα  

-Απαραίτητα  

➢ Επαρκής Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας  
➢ Γνώση Αραβικών  
➢ Δυνατότητα για παροχή εργασίας εκτός ωραρίου (πρωινές, απογευματινές και βραδινές 

ώρες) και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εφόσον απαιτείται από τις ανάγκες του 

Προγράμματος   
 

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα  

➢ Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση σε προγράμματα 

/υπηρεσίες /φορείς  που δραστηριοποιούνται στην αρωγή  προσφύγων/μεταναστών 
➢ Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 
Συνολική αμοιβή: 10.500,00 ευρώ 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν: 
-Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  
- Βιογραφικό Σημείωμα  
-Τίτλοι σπουδών και απόδειξη των απιτούμενων και συνεκτιμώμενων /επιθυμητών προσόντων της 

αντίστοιχης θέσης 
-Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή 

βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή 

καθηκόντων ή συστατικές επιστολές ή αποδείξεις/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απιτούμενα δικαιολογητικά είτε 

αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 

ΛΙΝΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32131, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΓΙΑ ΔΥΟ (2) από τις ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΕ. ΤΕ, ή ΔΕ). 
 
Πληροφορίες: κ. Αθ. Κοϊτσάνου (τηλ. 22613-50832) και κ. Μπόμπας Νικόλαος (τηλ. 22610-88683). 

- 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 από 12/06/2018 έως και 18/06/2018. 

 
 

 
 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                     ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
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