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Ηµεροµηνία: 22 Σεπτεµβρίου 2022

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης
Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευ-
σης & Ασύλου, την λειτουργία Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕ-
ΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ » ή ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ
5075967).

Η συµφωνία επιδότησης συνεχίζεται µέχρι, τουλάχιστον, την 31/01/2023.

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.

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

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνουν : παροχή ασφαλούς στέγασης, συµ-
ϐουλευτικής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπλη-
ϱωµατικές 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 επαγγελµα-
τικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις & υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά
δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Πέµπτη, 29/09/2022 και ώρα 16:30
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΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθε-
σµίας, 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 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ .

Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη απασχόληση πλήρους ωραρίου καθώς και (κα-
τά 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.

• Αναπληρώνει τον Συντονιστή (Προϊστάµενο) της Μονάδας κατά την απουσία του,

• Σε συνεργασία µε τον Ορισµένο Εκπρόσωπο του Ανηλίκου (Ε.Α.), καταρτίζει και
επικαιροποιεί το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης (ΑΣ∆) ϐάσει των αναγκών και των δεξιο-
τήτων του κάθε ανηλίκου, σεβόµενος πάντα το πολιτισµικό του υπόβαθρο και τις
επιθυµίες του και διασφαλίζοντας την ενεργή συµµετοχή του ίδιου του ανηλίκου
στην κατάρτιση και αναθεώρηση του ΑΣ∆.

• Συµµετέχει στις τακτικές κι έκτακτες συναντήσεις προσωπικού, ως ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΚΠΕΘΕ.

• Εξερευνά τις υπάρχουσες επιλογές ή δυνατότητες για την εγγραφή των ϕιλοξενού-
µενων στο σχολείο καθώς και σε δηµιουργικές, αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, σύµφωνα µε το ΑΣ∆ του καθενός.

• Βοηθά τους ανηλίκους στη µελέτη των µαθηµάτων στο σπίτι (σε συνεργασία µε
τον εκπαιδευτικό), όπου απαιτείται, και συζητούν για τη ϕοίτηση, την πρόοδο, τις
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προκλήσεις και την ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης.

• Επιλαµβάνεται της υλοποίησης του ΑΣ∆ και διασυνδέει τον κάθε ανήλικο µε δραστη-
ϱιότητες που στοχεύουν στην ένταξή του. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να καταρτίζει
πρόγραµµα δραστηριοτήτων και δηµιουργικής απασχόλησης, µε στόχο την ανάπτυ-
ξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτοσυντήρησης του κάθε ϕιλοξενούµενου.

• Ενθαρρύνει τους ϕιλοξενούµενους να διευρύνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα και να
ασχολούνται µε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην το-
πική κοινότητα.

• Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ϕιλοξενούµενους και συνιστά τη παραποµπή
σε ψυχολόγο ή άλλους επαγγελµατίες υγείας, σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον
Ε.Α., ανάλογα µε τις ειδικότερες ανάγκες αυτών κι εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο ή
απαραίτητο.

• Προγραµµατίζει επισκέψεις σε γιατρούς κάθε ειδικότητας ώστε να ελέγχεται η κα-
τάσταση της υγείας των ανηλίκων, σε συνεννόηση µε τον Ε.Α. του ωφελουµένου,
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για προληπτικούς ή ϑεραπευτικούς σκοπούς.

• Συµµετέχει σε συνοδείες ωφελουµένων, σε δηµόσιους ϕορείς ή/και νοσηλευτικά
ιδρύµατα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και µόνο σε περίπτωση που ο
Φροντιστής δεν µπορεί να ϕύγει εκτός του διαµερίσµατος ή δεν είναι διαθέσιµος.

• Παραπέµπει τους ανηλίκους σε προγράµµατα αναζήτησης της οικογένειας, όπου
χρειάζεται και εάν αυτό σύµφωνο µε το ϐέλτιστο συµφέρον του, σε συνεννόηση µε
τον Ε.Α.

• Εξασφαλίζει την παροχή νοµικής συνδροµής (σε συνεργασία µε το νοµικό τµήµα)
στους ανηλίκους, όπου αυτό κρίνεται ωφέλιµο ή απαραίτητο και σε διαρκή συ-
νεργασία και συνεννόηση µε τον/τους Ε.Α., ώστε να αποφεύγονται αντικρουόµενες
ενέργειες ή αλληλεπικαλύψεις ενεργειών.

• Σε συνεργασία µε τον Συντονιστή της Μονάδας, επιλαµβάνεται περιστατικών ή πα-
ϱαπόνων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της Μονάδας.

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. ταχυ-
δροµείου ekfrasi@ekfrasi.gr που περιέχει τον κωδικό προγράµµατος : ΚΦ16+ /ΚΛ και
αναφορές στα Ϲητούµενα προσόντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχία, όπου απαιτού-
νται, άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος κλπ) ϑα προσκοµισθούν µόνο κατά το τρίτο στάδιο της
διαδικασίας (πριν την πρόσληψη).

• Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινω-
νικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού
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Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

ή

• Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή δίπλωµα Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

• ΄Αδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βε-
ϐαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
Κοινωνικού Λειτουργού.

• Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποί-
α να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής / υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137) ), η
οποία να είναι σε ισχύ.

• Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:

1. επεξεργασίας κειµένων (MS-Word ή αντίστοιχα),

2. επεξεργασίας υπολογιστικών ϕύλλων(spread sheets ή αντίστοιχα) και

3. υπηρεσιών διαδικτύου.

• καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Τα ϐιογραφικά και τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά µόνο για
την εκπλήρωση δηµόσιας σύµβασης και υποχρεώσεων από αυτήν, και χρησιµοποιούνται α-
ποκλειστικά 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 προσωπι-
κού 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 Κοι-
νωνικού Λειτουργού)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο Κοιν. Λειτουργού ή ισο-
δύναµος τίτλος

Απαραίτητο
√ √

Εγγραφή στον οικείο Σύνδεσµο Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία Απαραίτητο

√ √ √

Εµπειρία µε προσφυγικό / µε-
ταναστευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους
κάτω των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

συνεχίζεται . . .
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. . . συνέχεια
Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Αποδεδειγµένη ικανότητα να ε-
τοιµάζει αναφορές και παραδο-
τέα του έργου

Επιθυµητό
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλεί-
ων (ΙΤ)

Απαραίτητο
√ √

∆ιοικητική εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Γνώσεις
Γνώση & παρακολούθηση των
σύγχρονων µεθόδων και πρακτι-
κών στον τοµέα

Απαραίτητο
√ √

Γνώση της Ελληνικής και Ευρω-
παϊκής Νοµοθεσίας για τη προ-
στασία ευάλωτων οµάδων

Απαραίτητο
√ √

Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό
πνεύµα

Επιθυµητό
√ √

Προσωπικές Ικανότητες
Ικανότητα να δηµιουργεί ένα
ϑετικό περιβάλλον στο οποίο οι
άνθρωποι µπορούν να αναπτύ-
ξουν τις δυνατότητές τους

Επιθυµητό
√ √

Ικανότητα να διατηρεί την εµπι-
στευτικότητα

Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να τηρεί τις προθε-
σµίες και να αλλάζει προτεραιό-
τητες ανάλογα µε τις συνθήκες

Επιθυµητό
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Επιθυµητό
√ √

Ικανότητα να προσφέρει επαγ-
γελµατικές υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση καλών πρακτικών µε
πλήρη σεβασµό

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογί-
ας του ΕΚΠΕΘΕ και των Αρχών
Αυτοδέσµευσης

Απαραίτητο
√

Επιπλέον Προσόντα
Γνώση ξένων γλωσσών Απαραίτητο

√

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
και άµεση απόκριση όταν είναι
απαραίτητο

Απαραίτητο
√ √

΄Αδεια οδήγησης Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία σε συνοδεία ανηλίκων
ακόµη και σε πιεστικές κατα-
στάσεις

Απαραίτητο
√ √

Εθελοντική δράση & εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Απαραίτητο
√
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Ο/Η υποψήφιος/α που ϑα επιλεγεί ϑα πρέπει να ϐεβαιώσει ότι συµφωνεί και δεσµεύ-
εται να τηρεί την Πολιτική Παιδικής Προστασίας της Οργάνωσης.

Η δαπάνη της µισθοδοσίας ϑα ϐαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΦ16+ και έχει εγγραφεί στον εγκε-
κριµµένο προϋπολογισµό των Οικ. Ετών 2022- 2023.

Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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