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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π.2536/Φ38/13-11-2018 Απόφαση
Συµφωνίας Επιδότησης και εφεξής, την λειτουργία Μιας (1) ∆οµής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ » ή ∆ΟΜΗ
ΙΝΟΗ ) (ΟΠΣ 5165418).
Η συµφωνία επιδότησης συµφωνήθηκε, αρχικά, για περιόδο ενός (1) έτους δηλ. µέχρι
1.1.2021. Παρατάθηκε 1 και είχε διάρκεια µέχρι, 31/05/2021. Με την από 26/7/2021
απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα η δράση παρατάθηκε µέχρι 31/03/2022. Περαιτέρω,
µε την από 8/2/2022 Ϲητήθηκε (από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου) η συνέχιση
της ∆ράσης µέχρι και 31/01/2023. Η ∆ράση µπορεί να παραταθεί ή συνεχιστεί, επιπλέον.
Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Σ. Χάου 1 & Αµβρακίας, Σεπόλια.
Η ∆ράση « ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ » στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων
ταυτόχρονα µε την παροχή 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 περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµϐουλευτικής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπληϱωµατικές υπηρεσίες (εκµάθηση γλώσσας, 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
δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.
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δυνάµει της Αρ. Πρωτ. 860/19-03-2021 Απόφασης Παράτασης Χρηµατοδότησης
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :
∆ευτέρα, 09/05/2022 και ώρα 16:30
΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύθυνση :
ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού
Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για, τυχόν, εκπρόθεσµη παράδοση.
Χρόνος έναρξης της σύµβασης : Αµεσα.
Μετά την αξιολόγηση των ϐιογραφικών ϑα προσκληθούν σε συνέντευξη µόνο όσοι/όσες
εκπληρώνουν τα απαραίτητα προσόντα. Η συνέντευξη ϑα οργανωθεί από την Επιτροπή
Επιλογής Προσωπικού η οποία αποτελείται από την Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΄Εργου
και τον Συντονιστή της ∆οµής. Η συνέντευξη είναι προφορική και διαρκεί είκοσι (20)
λεπτά, κατ΄ ελάχιστον. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων, οι
υποψήφιοι που ϑα επιλεγούν, ϑα ενηµερωθούν, γραπτά για την υποβολή των υπολοίπων
δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στη προκήρυξη.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΟΗ .
Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη απασχόληση πλήρους ωραρίου καθώς και (κατά περίπτωση) εργασία κατά το Σάββατο όπως και απασχόληση κατά τις απογευµατινές
ώρες (κατά περίπτωση και εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει
τις διαδικασίες και να συνδράµει στη συµπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.
Εκτίµηση της υγείας των ωφελουµένων και σύνταξη αξιολόγησης.
• Υποστήριξη των ωφελουµένων και συνδροµή σε περίπτωση προβλήµατος υγείας
1. Παρακολούθηση Ιατρικού ϕακέλου
2. Παρακολούθηση και προµήθεια ιατρικών σκευασµάτων σύµφωνα µε συνταγογραφήσεις
3. Τήρηση ϕαρµακείου
4. Συνοδείες ωφελουµένων σε ιατρικά ϱαντεβού
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• Συµµετοχή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων για την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων παιδιών.
• Παραποµπή ωφελούµενου παιδιού σε δοµές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο ϐάσει της κατάστασης της ψυχικής
υγείας του παιδιού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου ekfrasi@ekfrasi.gr που περιέχει τον κωδικό προγράµµατος : ∆ΟΜΗ ΙΝΟΗ /ΝΟΣ
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 πραγµατοποιείται 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.
Πίνακας 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (για τη ϑέση του/της
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ)
Περιγραφή
Πτυχίο σπουδών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης
Αδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία
Εµπειρία µε προσφυγικό / µεταναστευτικό πληθυσµό
Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους
κάτω των 18 ετών
Γνώση υπολογιστικών εργαλείων (ΙΤ)
Γνώσεις
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό
πνεύµα
Προσωπικές Ικανότητες

Βιογραφικό

√

Συνέντευξη

Εγγραφα

√

Απαραίτητο

√

√

Απαραίτητο
Απαραίτητο
Επιθυµητό

√
√

√
√

√

√
√
√

Επιθυµητό

√

√

√

√

Επιθυµητό

Απαραίτητο

συνεχίζεται . . .
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. . . συνέχεια
Βιογραφικό

Περιγραφή

√

Ικανότητα να δηµιουργεί ένα
ϑετικό περιβάλλον στο οποίο οι
άνθρωποι µπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους
Εµπιστευτικότητα, εχεµύθεια
Ικανότητα να τηρεί τις προθεσµίες και να αλλάζει προτεραιότητες ανάλογα µε τις συνθήκες
Θέληση για συνεχή εκπαίδευση
Ικανότητα να προσφέρει επαγγελµατικές υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας
Τήρηση καλών πρακτικών
Τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας του ΕΚΠΕΘΕ και των Αρχών
Αυτοδέσµευσης
Επιπλέον Προσόντα
Γνώση ξένων γλωσσών
Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
και άµεση απόκριση όταν είναι
απαραίτητο
Εµπειρία σε συνοδεία ανηλίκων
ακόµη και σε πιεστικές καταστάσεις
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Συνέντευξη

√

Εγγραφα

Απαραίτητο

Απαραίτητο
Επιθυµητό

Απαραίτητο
Απαραίτητο

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

Απαραίτητο
Απαραίτητο

√

√

√
Επιθυµητό
Επιθυµητό

√

√

√

√

Απαραίτητο

√
Απαραίτητο

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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