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Ηµεροµηνία: 29 Νοεµβρίου 2022

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

Επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Πέµπτη, 08/12/2022 και ώρα 16:30
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Οι υποψήφιοι οικονοµικοί ϕορείς πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν σύντοµο υπό-

µνηµα και οικονοµική προσφορά, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύθυνση:

ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής ∆ιαγωνισµού

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. Απαιτείται ευελιξία και ανταπόκριση,

σε περιπτώσεις ανάγκης, ακόµη και εκτός ωραρίου απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο/Η Νοσηλευτής/τρια αναλαµβάνει την παρακολούθηση των ωφελουµένων και αποτελεί

πρόσωπο αναφοράς σε σχέση µε κάθε ϑέµα υγείας που µπορεί να έχει κάποιος ωφελού-

µενος.

• Παραλαµβάνει όλα τα έγγραφα που αφορούν το ϕάκελο υγείας κάθε ωφελούµενου,

• Φροντίζει για τις προµήθειες ή την παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και τη συνοδεία,

όταν απαιτείται, ωφελουµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα,

• Παρακολουθεί, σε συνεννόηση µε τον ϑεράποντα ιατρό, την εξέλιξη της υγείας και

ενηµερώνει κατάλληλα τον ιατρό,

• Συντάσσει ηµερήσιο πρόγραµµα χορήγησης ϕαρµάκων, όπου απαιτούνται, και κα-

ϑοδηγεί τους ϕροντιστές της νυκτερινής ϐάρδιας προκειµένου να εξασφαλισθεί η

σωστή και ασφαλής χορήγησή τους,

• Αρχειοθετεί τους ϕακέλους ιατρικών ιστορικών και συνεργάζεται, όπου παρίσταται

ανάγκη, µε τους ψυχολόγους της ∆οµής καθώς και την Κοινωνική Υπηρεσία, τηρώ-

ντας το ιατρικό απόρρητο,

• 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.

• Εφαρµόζει τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΕΚΠΕΘΕ, στο πλαίσιο των καθηκόντων

του, καθώς και τον Κώδικα ∆εοντολογίας.

• Εφαρµόζει τη Πολιτική Παιδικής Προστασίας στα πλαίσια των καθηκόντων του/της

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.
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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 ΝΟ-

ΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο Νοσηλευτικής Απαραίτητο
√ √

3-ετής εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία Απαραίτητο

√ √ √

2ετής Εµπειρία µε προσφυγικό

/ µεταναστευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους

κάτω των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

Αποδεδειγµένη ικανότητα να ε-

τοιµάζει αναφορές και παραδο-

τέα του έργου

Απαραίτητο
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλεί-

ων (ΙΤ)

Απαραίτητο
√ √

∆ιοικητική εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Γνώσεις
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό

πνεύµα

Επιθυµητό
√ √

Προσωπικές Ικανότητες
Ικανότητα να διατηρεί την εµπι-

στευτικότητα

Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να τηρεί τις προθε-

σµίες και να αλλάζει προτεραιό-

τητες ανάλογα µε τις συνθήκες

Απαραίτητο
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Επιθυµητό
√ √

Ικανότητα να προσφέρει επαγ-

γελµατικές υπηρεσίες υψηλής

ποιότητας

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση της Πολιτικής Παιδικής

Προστασίας του ΕΚΠΕΘΕ

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
√ √

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

΄Αδεια οδήγησης Επιθυµητό
√ √

Εθελοντική δράση & εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Απαραίτητο
√ √

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

ϑα αναφέρεται ότι «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».

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2022

Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.

4


