ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
για τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 924/27-4-2017 και
925/27-4-2017, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα
Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων στην Κρήτη.

Ερώτηση 1: Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Όπως αναφέρεται στις Προσκλήσεις «Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται
ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ και η διεύθυνση της Σύμπραξης Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την
Απασχόληση, όπως παρακάτω: Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την
Απασχόληση, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 3ος όροφος, 73132 Χανιά.

Ερώτηση 2: Μαζί με την αίτηση, υποβάλλονται και δικαιολογητικά;
Για κάθε κατηγορία και ειδικότητα απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Πέρα από τα
τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και πρόσθετα δικαιολογητικά για
την επιπλέον μοριοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή
την Πρόσκληση.
Ερώτηση 3: Μοριοδοτείται η εντοπιότητα;
Δεν μοριοδοτείται η εντοπιότητα και δεν αποτελεί περιορισμό για την υποβολή αίτησης.
Ερώτηση 4: Τι είναι η «Υπεύθυνη δήλωση για το αντικείμενο εργασίας»;
Για τις ειδικότητες για τις οποίες μοριοδοτείται η προϋπηρεσία στο αντικείμενο, οι
υποψήφιοι μαζί με τη Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα, υποβάλλουν συμβάσεις ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει το αντικείμενο της εργασίας, καθώς και μια
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία αναφέρουν το διάστημα της
προϋπηρεσίας κατά την οποία εργάστηκαν ως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι,
Κοινωνιολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ανάλογα με την ειδικότητά τους).
Ερώτηση 5: Υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή στέγης σε προσωπικό που έχει μόνιμη
κατοικία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας;
Το πρόγραμμα δεν προβλέπει την παροχή στέγης στο προσωπικό.
Ερώτηση 6: Ποια είναι η διάρκεια του έργου;
Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.

Ερώτηση 7: Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η συνέντευξη μέσω Skype;
Δεν έχει προβλεφθεί η συνέντευξη μέσω Skype, όμως αυτή η δυνατότητα θα εξεταστεί από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ερώτηση 8: Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα;
Ζητούνται απλά φωτοαντίγραφα.
Ερώτηση 9: Ποια είναι τα καθήκοντα του επόπτη φιλοξενίας;
Ο επόπτης φιλοξενία έχει υπό την ευθύνη του 25 σπίτια στο Ν. Χανίων και συγκεκριμένα:
- Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά σπίτι
- Εξασφάλιση, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία του και το Συντονιστή του έργου, του
απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να είναι λειτουργικά τα σπίτια (καταγραφή εξοπλισμού και
έγκαιρη παράδοση αυτού)
- Τακτικός έλεγχος των σπιτιών για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους
- Επιδιορθώσεις στα οικήματα ή στον εξοπλισμό αν απαιτηθεί
- Ενημέρωση των ωφελούμενων για την καλή χρήση του εξοπλισμού
- Έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΧ) καθώς και των
κοινοχρήστων
-Συνεργασία με τον διερμηνέα για επίλυση θεμάτων που τυχόν προκύψουν
-Αναφορά στην Υπηρεσία του, τυχόν προβλημάτων των ωφελουμένων με τον κοινωνικό
περίγυρο
- Συνοδεία του ωφελούμενου πληθυσμού σε ιατρεία, νοσοκομεία, κλπ.
-Συμπλήρωση των απαραίτητων αναφορών και εγγράφων προς τον Συντονιστή του έργου
-Συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας έργου

