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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Α.Π. 1838/26.05.2022 Α∆Α 9ΞΝ246Μ∆ΨΟ-
Ξ4Η Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραµµατείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία Μιάς ∆ο-
µής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗ-
ΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ » ή ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ) (ΟΠΣ 5165420).

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

Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών.

Η ∆ράση « ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανη-
λίκων 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, 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

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

∆ευτέρα, 05/12/2022 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.

Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη εργασία πλήρους (100%) απασχόλησης, µε
κυλιόµενο ωράριο και απασχόληση µε το σύστηµα ϐαρδιών και έµφαση στο απογευµατινό
και ϐραδυνό ωράριο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής υπό τη καθοδήγηση του Συντονιστή και του Κοινωνικού
Λειτουργού και ϕροντίζει για την ενηµέρωση των ωφελουµένων και τη κάλυψη ϐασικών
αναγκών τους, µε σεβασµό και ευαισθησία προς αυτούς.

Ο Φροντιστής εµψυχώνει και καθοδηγεί τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτη-
τες ικανότητες διαβίωσης ώστε να ϕροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές
καθηµερινές καταστάσεις ή προβλήµατα, µε στόχο την οµαλή κοινωνική ένταξη, την µε-
τάβασή τους στην ενηλικίωση, την ανεξαρτησία, την εξασφάλιση της οµαλής συµβίωσης
των ανηλίκων και της εύρυθµης λειτουργίας του διαµερίσµατος.

Ο Φροντιστής επισκέπτεται το διαµέρισµα καθηµερινά (τουλάχιστον κατά τις δύο πρώ-
τες εβδοµάδες ένταξης ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων) και περνά εύλογο χρόνο µε τους
ϕιλοξενούµενους. Η µετέπειτα συχνότητα επίσκεψης και παραµονής στο κάθε διαµέρι-
σµα εξαρτάται από την ωριµότητα των ανηλίκων και από την πρόοδο που παρουσιάζουν,
ατοµικά και ως οµάδα, τις ικανότητες αυτόνοµης διαβίωσης και τις δραστηριότητες στις
οποίες συµµετέχουν.

• Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει να εξη-
γήσει τις διαδικασίες και να συνδράµει στη συµπλήρωση των απαραίτητων εντύπων
και εγγράφων.

• Συµµετέχει στις τακτικές κι έκτακτες συναντήσεις του προσωπικού, καθώς και στις
συναντήσεις του επιτρόπου µε τον Κοινωνικό Λειτουργό ή/και µε τον Συντονιστή,
όταν καλείται.

• ∆ύναται να συνδράµει τον Κοινωνικό Λειτουργό στην κατάρτιση προγράµµατος δρα-
στηριοτήτων µε στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτό-συντήρησης
των ανηλίκων.

• Επικουρεί τον κάθε ανήλικο και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στο σχεδιασµό και
τη διαχείριση του προσωπικού του προϋπολογισµού (παροχές σε είδος, οικονοµικό
ϐοήθηµα), στην πραγµατοποίηση αγορών (εάν είναι απαραίτητο) και ενηµερώνει τον
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κοινωνικό λειτουργό σε περίπτωση που παρουσιάζονται σοβαρές δυσλειτουργίες και
δυσκολίες στην τήρηση του σχετικού σχεδιασµού.

• Ελέγχει τον τρόπο χρήσης του οικονοµικού ϐοηθήµατος, σύµφωνα µε τις διατυπώ-
σεις του Οδηγού (ΦΕΚ Β΄119/2020) και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας
του ΕΚΠΕΘΕ.

• Συνδράµει τους ϕιλοξενούµενους στις διαδικασίες σίτισης παρέχοντας σχετικές κα-
τευθύνσεις και οδηγίες (π.χ. στην προετοιµασία γευµάτων).

• Συνοδεύει τους ανήλικους σε αρµόδιες υπηρεσίες ή ϕορείς, όταν αυτό απαιτείται,
όπως ενδεικτικά στο νοσοκοµείο για την κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών τους
αναγκών.

• Καθοδηγεί τους ϕιλοξενούµενους στη δηµιουργία προγράµµατος καθαριότητας του
διαµερίσµατος σε τακτική ϐάση και παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του.

• Οφείλει να ελέγχει τακτικά το διαµέρισµα και να επικοινωνεί µε την οµάδα υπο-
στήριξης σε περίπτωση ϐλάβης ή Ϲηµιάς στο διαµέρισµα ή στον εξοπλισµό του. Σε
περίπτωση Ϲηµίας, συντάσσει Πρωτόκολλο Καταστροφής, το οποίο εγχειρίζεται στον
Κοινωνικό Λειτουργό και περιλαµβάνεται στον ατοµικό ϕάκελο του κάθε ανηλίκου.

• Είναι δυνατό να επισκέπτεται το διαµέρισµα κατά τις πρώτες νυχτερινές ώρες (κατά
προτίµηση πριν τη ϐραδινή κατάκλιση των ανηλίκων) για την εξασφάλιση της εύ-
ϱυθµης λειτουργίας του διαµερίσµατος καθώς και της ασφάλειας των ανηλίκων τόσο
σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συµβίωσης εντός του διαµερίσµατος.

• 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.

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 ∆ΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗΣ /ΦΡ και αναφορές στα Ϲητούµενα προσόντα. Τα υ-
πόλοιπα 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 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.
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Πίνακας 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (για τη ϑέση του Φρο-
ντιστή)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο σπουδών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης

Επιθυµητό
√ √

Τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης

Απαραίτητο
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία Απαραίτητο

√ √ √

Εµπειρία µε προσφυγικό / µε-
ταναστευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους
κάτω των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλεί-
ων (ΙΤ)

Απαραίτητο
√ √

Γνώσεις
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό
πνεύµα

Απαραίτητο
√ √

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

Απαραίτητο
√ √

Εµπιστευτικότητα, εχεµύθεια Απαραίτητο
√ √

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

Επιθυµητό
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Απαραίτητο
√ √

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 Επιθυµητό

√

Ευελιξία στο ωράριο εργασίας
και άµεση απόκριση όταν είναι
απαραίτητο

Απαραίτητο
√ √

΄Αδεια οδήγησης Επιθυµητό
√ √

΄Οχηµα για προσωπική µετακί-
νηση

Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία σε συνοδεία ανηλίκων
ακόµη και σε πιεστικές κατα-
στάσεις

Απαραίτητο
√ √

Εθελοντική δράση & εµπειρία Επιθυµητό
√ √

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

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Απαραίτητο
√

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 ∆ΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ και έχει εγγραφεί στον εγκεκριµµένο προ-
ϋπολογισµό των Οικ. Ετών 2022- 2023.

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2022
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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