
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                              Λάρισα  04/09/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 1764

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΔΗΚΕΛ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μίσθωσης Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος προσωρινής 

στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης 

Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του εδ. Ια της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 2190/94 (Α΄28)

2. 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 του ν. 4366/2016(Α΄18).

3. 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)

4. Την  αριθμ.23/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΔΗΚΕΛ   περί  έγκρισης  της 
αριθμ.GRC01/20170000000129/000  Συμφωνίας  Σύμπραξης  Έργου  στο  Σύνολο  της, 
περιλαμβανομένων των προσαρτημάτων αυτής, μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
και  της  ΔΗΚΕΛ για  το  έτος  2017,  με  αντικείμενο  τη  φιλοξενία  αιτούντων  άσυλο  και 
υποψηφίων για μετεγκατάσταση, όπως αυτή έχει επισήμως μεταφραστεί από τα αγγλικά 
στα ελληνικά.

5. Την  με  αριθ.  26/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΔΗΚΕΛ  περί  τροποποίησης  του 
προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΛ έτους 2017 

6. Την  με  αριθ.  24/2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΔΗΚΕΛ  περί  έγκρισης  πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο (Πρόγραμμα 
Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) για το έτος 2017.

A  νακοινώνει  

Τη πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει  συμβάσεις 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς 
μετεγκατάσταση και  αιτούντων άσυλο ( Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

• Ένας (1) Συντονιστής Έργου
• Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής
• Ένας  (1) Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης
• Ένας  (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών
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• Ένας  (1) Λογιστής
• Ένας  (1) Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης  Διοίκησης
• Ένας  (1) Συντονιστής Υπηρεσιών
• Ένας  (1) Κοινωνικός Επιστήμονας
• Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί 
• Δύο (2) Επόπτες Στέγασης
• Τρείς (3)Διερμηνείς
• Δύο (2) Συνοδούς
• Ένας (1)Οδηγός

Με τα εξής κατά θέση προσόντα:

1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Απαραίτητα:

 Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο το συντονισμό και  διαχείριση έργων (project 
management) ή αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα διαχείρισης 
και συντονισμού έργων

 Προηγούμενη  απασχόληση  τουλάχιστον  για  1  έτος  στο  μεταναστευτικό/προσφυγικό  ή  με 
ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

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

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου κάθε επικοινωνία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για  τους  πρόσφυγες  (καθημερινή  αλληλογραφία,  συμμετοχή  σε  συναντήσεις  εργασίας  κλπ)  γίνεται 
αποκλειστικά  στα  αγγλικά  καθώς  επίσης  ότι  αποκλειστικά  στην  αγγλική  γλώσσα  συντάσσεται  και 
υποβάλλεται όλο το σχετικό υλικό (αναφορές , πίνακες κλπ).

Επιθυμητά / συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

 Ειδίκευση  στον  τομέα  πολιτικών,  ανθρωπιστικών  και  κοινωνικών  επιστημών  ή  συναφούς 
αντικειμένου

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

 Δίπλωμα οδήγησης

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα:

 Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής  Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο γνωστικό αντικείμενο

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα

 Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
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 Καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών προτύπων

 Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή εμπειρία με ευάλωτες/ευπαθείς 
ομάδες

 Άριστη γνώση Η/Υ

 Η  μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο 

 Ειδίκευση ή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Διοίκηση / Διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Άριστη γνώση Η/Υ

 Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή εμπειρία με ευάλωτες/ευπαθείς 
ομάδες

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τομέα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο

 Ειδίκευση ή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη Διαχείριση 
προμηθειών 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά/ συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Άριστη γνώση Η/Υ

 Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή εμπειρία με ευάλωτες/ευπαθείς 
ομάδες

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

5. ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής με κατεύθυνση Λογιστικής ή ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης ή 
των Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας των ΤΕΙ , της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
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 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε αντίστοιχη θέση

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Η γνώση λογιστικών προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 Εμπειρία στη λογιστική διαχείριση προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες/ 
πρόσφυγες/μετανάστες

 Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Άριστη γνώση χρήσης Υ/Η

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

6. ΒΟΗΘΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο ΑΕΙ δημοσιογραφίας/Επικοινωνίας/ Μάρκετινγκ/ ΜΜΕ της Ελλάδας ή του Εξωτερικού 
αναγνωρισμένο

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Άριστη γνώση Η/Υ και μέσων Διαδικτύου

 Εξειδίκευση στο τομέα Διοίκησης

 Εργασιακή εμπειρία σε θέματα μεταναστών / προσφύγων / ευάλωτων ομάδων

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

7. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο  ή  μεταπτυχιακός  τίτλος  Πανεπιστημιακού  Τομέα  ΑΕΙ  Ελλάδος  ή  του  Εξωτερικού 
αναγνωρισμένο,  με  κατεύθυνση  στο  τομέα  πολιτικών,  ανθρωπιστικών  και  κοινωνικών 
επιστημών

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 Αποδεδειγμένη  σχετική  εμπειρία  τουλάχιστον  2  ετών  σε  προγράμματα  που  αφορούν 
πρόσφυγες ή την υποστήριξη ευπαθών ομάδων

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

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

 Δίπλωμα οδήγησης
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8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο  ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών επιστημών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέματα μεταναστών / προσφύγων / ευάλωτων 
ομάδων

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  σε  γνωστικό  αντικείμενο  που  αφορά  το  πεδίο  παροχής 
υπηρεσιών προς ευπαθείς  ομάδες

 Εμπειρία σε θέματα μεταναστών / προσφύγων

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

 Δίπλωμα οδήγησης

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Πτυχίο  ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής εργασίας της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο 

 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέματα μεταναστών / προσφύγων / ευάλωτων 
ομάδων

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  σε  γνωστικό  αντικείμενο  που  αφορά  το  πεδίο  παροχής 
υπηρεσιών προς ευπαθείς  ομάδες

 Εμπειρία σε θέματα μεταναστών / προσφύγων

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

 Δίπλωμα οδήγησης

10. ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 8 μηνών σε πρόγραμμα /υπηρεσίες / δομές με ευπαθείς 
πληθυσμούς / πρόσφυγες/μετανάστες

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
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Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Οργανωτική εμπειρία σε προηγούμενη  θέση (γραμματειακή ή διαχειριστική)

 Γνώση Αραβικής γλώσσας

 Γνώση χειρισμού Η/Υ

 Η μόνιμη διαμονή στη Λάρισα

 Δίπλωμα οδήγησης

1  1  . ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Επαρκής Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

 Γνώση Αραβικής γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

 Εργασιακή εμπειρία ή και  εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση/σε φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων/προσφύγων/μεταναστών

1  2  . ΣΥΝΟΔΟΣ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Προηγούμενη  απασχόληση  ή  εθελοντική  εμπειρία  τουλάχιστον  2  ετών  στο 
μεταναστευτικό/προσφυγικό

 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Γνώση Αραβικής γλώσσας

 Δίπλωμα οδήγησης

1  3  .ΟΔΗΓΟΣ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Απαραίτητα

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ' (C) κατηγορία, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ)

 Βασική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά/συνεκτιμώμενα

 Γνώση Αραβικής γλώσσας

 Προηγούμενη απασχόληση ή εθελοντική εμπειρία στο μεταναστευτικό/προσφυγικό/ευάλωτες 
ομάδες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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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 απαιτούμενων και  συν  εκτιμώμενων  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 και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  απαιτούμενα  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 στη ακόλουθη διεύθυνση:

                       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας(ΔΗ.Κ.Ε.Λ.)Λευκίππου & Γαριτσίου – 
ΤΚ41335Λάρισα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρείς (3) από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Πληροφορίες: κ. Γκοτιάνη Ειρήνη & κ. Κλητήρα Αλεξάνδρα  ( τηλ. 2410-663085-661727)  τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς , θα πρέπει οι φάκελοι να έχουν παραληφθεί 
από την υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/09/2017 έως 12/9/2017 ώρα 14:00μμ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 7ΞΚΕΟΛ5Ξ-8ΑΦ
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