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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

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

Παρασκευή, 02/12/2022 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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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 (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.

• 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 δεξιοτήτων 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 Κανονι-
σµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΚΠΕΘΕ.

• Εξερευνά τις υπάρχουσες επιλογές ή δυνατότητες για την εγγραφή των ϕιλοξενούµενων 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 προκλήσεις και την ανάγκη πρόσθετης
υποστήριξης.

• Επιλαµβάνεται της υλοποίησης του ΑΣ∆ και διασυνδέει τον κάθε ανήλικο µε δραστηριότητες που
στοχεύουν στην ένταξή του. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να καταρτίζει πρόγραµµα δραστηριοτήτων και
δηµιουργικής απασχόλησης, µε στόχο την ανάπτυξη 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 τοπική 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 κατάσταση 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 περί-
πτωση 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 συνεργασία 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 παραπόνων που ανα-
κύπτουν κατά τη λειτουργία της Μονάδας.
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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 : ΚΦ16+ /ΚΛ 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).

• Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού 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 Βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.

• Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία 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 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 Κοινωνικού Λει-
τουργού)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο Κοιν. Λειτουργού ή ισοδύναµος
τίτλος

Απαραίτητο
√ √

Εγγραφή στον οικείο Σύνδεσµο Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία Απαραίτητο

√ √ √

Εµπειρία µε προσφυγικό / µετανα-
στευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους κάτω
των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

Αποδεδειγµένη ικανότητα να ετοιµάζει
αναφορές και παραδοτέα του έργου

Επιθυµητό
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλείων (ΙΤ) Απαραίτητο
√ √

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

∆ιοικητική εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Γνώσεις
Γνώση & παρακολούθηση των σύγχρο-
νων µεθόδων και πρακτικών στον τοµέα

Απαραίτητο
√ √

Γνώση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας για τη προστασία ευάλω-
των οµάδων

Απαραίτητο
√ √

Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό πνεύµα Επιθυµητό
√ √

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

Επιθυµητό
√ √

Ικανότητα να διατηρεί την εµπιστευτι-
κότητα

Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να τηρεί τις προθεσµίες και
να αλλάζει προτεραιότητες ανάλογα µε
τις συνθήκες

Επιθυµητό
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Επιθυµητό
√ √

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 Απαραίτητο

√

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και άµε-
ση απόκριση όταν είναι απαραίτητο

Απαραίτητο
√ √

΄Αδεια οδήγησης Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία σε συνοδεία ανηλίκων ακόµη
και σε πιεστικές καταστάσεις

Απαραίτητο
√ √

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, 25 Νοεµβρίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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