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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 µέχρι 31/12/2022 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

∆έκα Πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Τρίτη, 23/08/2022 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. Απαιτείται ευελιξία και

ανταπόκριση, σε περιπτώσεις ανάγκης, ακόµη και εντός ωραρίου απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο ∆ιερµηνέας αναλαµβάνει την απευθείας επικοινωνία µε τους ανηλίκους, διευκολύνοντας τη συνεργα-

σία και συνεννόηση µε τους εµπλεκόµενους ϕορείς, υπηρεσίες και τα εµπλεκόµενα στελέχη της οµάδας

υποστήριξης και των εθελοντών, όποτε απαιτείται.

Ο ∆ιερµηνέας επικοινωνεί στα ελληνικά και αντίστροφα στη γλώσσα που κατανοεί ο ϕιλοξενούµενος

αποδίδοντας τα νοήµατα µε τη µεγαλύτερη δυνατή πιστότητα.

• ∆ιευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ του ανηλίκου και του οµιλητή της ελληνικής γλώσσας µεταφέρο-

ντας τις δηλώσεις τους από τη µια γλώσσα στην άλλη όσο το δυνατόν ακριβέστερα και µε αµερόληπτο

και µη κρίσιµο τρόπο.

• ∆εν είναι υπεύθυνος για το τι λέγεται από οποιοδήποτε από τα δύο µέρη, αλλά είναι υπεύθυνος για

την εξασφάλιση ότι όλα όσα λέγονται κοινοποιούνται µε ακρίβεια στην άλλη γλώσσα.

• Παρέχει υπηρεσίες διερµηνείας κυρίως µέσω της ϕυσικής παρουσίας, αλλά και µέσω τηλεφώνου ή

άλλων µέσω επικοινωνίας (π.χ. εγγράφως, διά διαδικτυακών εφαρµογών επικοινωνίας), όπου και

όπως απαιτείται.

• Μεταφράζει τα ενηµερωτικά ϕυλλάδια του ΕΚΠΕΘΕ ή του πλαισίου Ηµιαυτόνοµης ∆ιαβίωσης και

άλλα γραπτά υλικά σε γλώσσες που µπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν οι ανήλικοι.

• Αποδίδει και εξηγεί προφορικά στους ανήλικους το περιεχόµενο κειµένων και εντύπων που είναι

γραµµένα στα ελληνικά.

• Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελµατική

σχέση µε τους ανήλικους, να µην µοιράζεται τα προσωπικά του δεδοµένα και να µην δηµιουργεί

σχέσεις εξάρτησης, να µην αποδέχεται δώρα από τους ανήλικους ή οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό.

• Συνοδεύει τους ανήλικους σε αρµόδιες υπηρεσίες ή ϕορείς, όταν αυτό απαιτείται, όπως ενδεικτικά

στο νοσοκοµείο για την κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών τους αναγκών, µαζί µε τον Φροντιστή ή τον

Κοινωνικό Λειτουργό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητη γλώσσα διερµηνείας Σοµαλικά

Ο πιν. 1 απαριθµεί τα Ϲητούµενα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα των υποψηφίων για τη ϑέση

καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ϑα αξιολογηθούν.

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.

Πίνακας 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (για τη ϑέση του ∆ιερµηνέα)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Επάρκεια Ελληνικών Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Εµπειρία µε προσφυγικό / µετανα-

στευτικό πληθυσµό

Απαραίτητο
√ √ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους κάτω

των 18 ετών

Επιθυµητό
√ √

συνεχίζεται . . .

2



ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.µΚ.Ε. Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.

. . . συνέχεια
Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Γνώση υπολογιστικών εργαλείων (ΙΤ) Επιθυµητό
√ √

Γνώσεις
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό πνεύµα Απαραίτητο

√ √

Προσωπικές Ικανότητες
Εµπιστευτικότητα, εχεµύθεια Απαραίτητο

√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να προσφέρει επαγγελµατι-

κές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση καλών πρακτικών Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας του

ΕΚΠΕΘΕ και των Αρχών Αυτοδέσµευ-

σης

Απαραίτητο
√

Επιπλέον Προσόντα
Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και άµε-

ση απόκριση όταν είναι απαραίτητο

Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία σε συνοδεία ανηλίκων ακόµη

και σε πιεστικές καταστάσεις

Απαραίτητο
√ √

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Απαραίτητο
√

Επιπλέον, ϑα Ϲητηθεί από κάθε υποψήφιο, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599, στην οποία ϑα αναφέρεται

ότι ο υποψήφιος «δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, εναντίον µου, για κακούργηµα, καθώς και για τα αδικήµατα
εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική µέριµνα, σύµφωνα µε το άρθρο 1537 ΑΚ, ιδίως για κακοποίηση ή
παραµέληση ανηλίκου, για το αδίκηµα της πορνογραφίας ανηλίκων, µαστροπείας, σωµατεµπορίας, ασέλγειας
µε ανήλικο έναντι αµοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα
ναρκωτικά ή την εµπορία οργάνων ή δεν µου έχει επιβληθεί από το αρµόδιο δικαστήριο προσωρινή ή µόνιµα
απαγόρευση άσκησης της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας».

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, 1 Αυγούστου 2022

Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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