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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨)
έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 8/07-01-2021 Απόφαση Συµφωνίας Επιδότησης, την προετοιµασία και
λειτουργία ∆ύο (2) Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ 5075967).

Η συµφωνία επιδότησης έχει διάρκεια από 15/01/2021 για ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ή
συνεχιστεί. Στη περίπτωση αυτή η σύµβαση εργασίας µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση της
∆ράσης.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι η έδρα της Οργάνωσης µε επισκέψεις στα εποπτευόµενα διαµερίσµατα
( Κεντρικός Τοµέας Αθηνών).

Η ∆ράση «ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων ταυτόχρονα µε την πα-
ϱοχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας, ϕροντίδας και
εκπαίδευσης µε στόχο την υποστήριξη και ενδυνάµωση των ασυνόδευτων εφήβων για την ένταξή τους στην
τοπική κοινωνία και τη µετάβαση στην ενηλικίωση.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ϑα περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµβουλευτικής που
σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπληρωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσ-
σας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.), ιατρική υποστήριξη & ϕαρµακευτική περίθαλψη (κατά
τα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα
επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώ-
µατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Παρασκευή, 10/06/2022 και ώρα 16:30

΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύ-
ϑυνση:

ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για, τυχόν, εκπρό-
ϑεσµη παράδοση.

Χρόνος έναρξης της σύµβασης : Κατόπιν συµφωνίας.
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Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη εργασία πλήρους (100%) απασχόλησης, µε κυλιόµενο ωράριο
και απασχόληση µε το σύστηµα ϐαρδιών και προβλέπει τη παροχή εργασίας στο πρωινό και απογευµατινό
ωράριο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Παιδαγωγός προσφέρει εντατικά µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας στους ανηλίκους ενδυναµώνοντάς τους
να επικοινωνούν χωρίς τη συνδροµή διερµηνέα µε τα λοιπά µέλη της οµάδας υποστήριξης, τον Επίτροπο
και την ευρύτερη κοινότητα.

Πιο συγκεκριµµένα:

• Βοηθά τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των
ϕιλοξενουµένων.

• Επικουρεί τους ϕιλοξενούµενους, σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Επίτροπο στην
ένταξη σε δηµόσια σχολεία, την υποστήριξη της ενσωµάτωσης στη σχολική κοινότητα και την ενίσχυση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• ∆ιδάσκει την Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισµό στους ϕιλοξενούµενους.

• Τηρεί έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευόµενων.

• Συµµετέχει στη διοργάνωση δηµιουργικών δραστηριοτήτων και ενισχυτικής διδασκαλίας των ανηλί-
κων.

• Οφείλει να συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο κάθε ανηλίκου και να ενηµερώνει τον Κοινωνικό
Λειτουργό ή τον Συντονιστή.

• Οφείλει να παρίσταται σε τακτικές και προκαθορισµένες συναντήσεις της οµάδας υποστήριξης.

• Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική
σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά τους δεδοµένα και να µην δηµιουργεί
σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.

• Να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΚΠΕΘΕ, τον Κώδικα Αρχών και Αξιών και τις
επιταγές του Κανονισµού του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης (ΦΕΚ Β΄ 119/2020).

• Τηρεί την Πολιτική Παιδικής Προστασίας όπως εγκρίθηκε από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο πιν. 1 απαριθµεί τα Ϲητούµενα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα των υποψηφίων για τη ϑέση καθώς
και τον τρόπο µε τον οποίο ϑα αξιολογηθούν.

∆ιευκρίνηση Οι υποψήφιοι, µε την υποβολή της αίτησης, υποβάλλουν, µόνο ϐιογραφικό σηµείωµα και
συνοδευτική επιστολή στην διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου ekfrasi@ekfrasi.gr που περιέχει ΚΦ16+ /ΕΚ
και αναφορές στα Ϲητούµενα προσόντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχία, όπου απαιτούνται, άδειες
ασκήσεως επαγγέλµατος κλπ) ϑα προσκοµισθούν µόνο κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας (πριν την
πρόσληψη).

Τα ϐιογραφικά και τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά µόνο για την εκπλήρωση
δηµόσιας σύµβασης και υποχρεώσεων από αυτήν, και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η
προοπτική της µελλοντικής επαγγελµατικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές του Νόµου 2472 /97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης,
όπως ο ως άνω νόµος ορίζει.
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Πίνακας 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (για τη ϑέση του Παιδαγωγού)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης

Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Εργασιακή εµπειρία (ως ϕιλόλογος ή
δάσκαλος)

Απαραίτητο
√ √ √

Εµπειρία µε προσφυγικό / µετανα-
στευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους κάτω
των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλείων (ΙΤ) Απαραίτητο
√ √

Προσωπικές Ικανότητες
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό πνεύµα Απαραίτητο

√ √

Ικανότητα να δηµιουργεί ένα ϑετι-
κό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι
µπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότη-
τές τους

Απαραίτητο
√ √

Εµπιστευτικότητα, εχεµύθεια Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να τηρεί τις προθεσµίες Απαραίτητο
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να προσφέρει επαγγελµατι-
κές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση καλών πρακτικών µε πλήρη
σεβασµό

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας του
ΕΚΠΕΘΕ και των Αρχών Αυτοδέσµευ-
σης

Απαραίτητο
√

Επιπλέον Προσόντα
Γνώση ξένων γλωσσών Επιθυµητό

√

΄Αδεια οδήγησης Επιθυµητό
√ √

Εθελοντική δράση & εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Απαραίτητο
√

Η δαπάνη της µισθοδοσίας ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προϋπολογισµό Οικ. ΄Ετους
2022.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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