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Προκήρυξη Θεσεων Εργασιας

∆ΡΑΣΗ: ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+

ΘΕΣΗ: Υπεύθυνος ∆ιοίκησης & Οικονοµικών

Ηµεροµηνία: 2 Μαρτίου 2023

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΑµΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ» (ΕΚΠΕΘΕ ή ¨ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ¨) έχει αναλάβει, µε ϐάση την Απόφαση/εις ΄Ενταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της
Γεν. Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λει-
τουργία ∆ύο ∆οµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( « ∆ΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥ-
ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΙΝΟΗ & ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α-
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΦ16+ » ή ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+ ) (ΟΠΣ
5165418 & 5165420 & 5075967).

Η συµφωνία επιδότησης συνεχίζεται µέχρι, τουλάχιστον, την 31/12/2023.
Ο τόπος εργασίας ϑα είναι : Κεντρικός Τοµέας Αθηνών. Η ∆ράση « ∆ΟΜΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΙΝΟΗ,

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΦ16+» στοχεύει στην κάλυψη των ϐασικών αναγκών των ανηλίκων 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, συµβουλευτι-
κής που σχετίζεται µε κοινωνικά, ψυχολογικά και νοµικά Ϲητήµατα, συµπληρωµατικές υπηρεσίες
(εκµάθηση γλώσσας, δηµιουργική απασχόληση, αθλητισµός κ.ά.), ιατρική υποστήριξη & ϕαρµα-
κευτική περίθαλψη (κατά τα προβλεπόµενα στο ϑεσµικό πλαίσιο), πρόσβαση στην εκπαίδευση,
ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και ενηµερώσεις
& υποστήριξη σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα και τη νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την δηµοσίευση, δηλ. µέχρι :

Πέµπτη, 16/03/2023 και ώρα 16:30

΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθεσµίας,
στη διεύθυνση:
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ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν: Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού

Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ekfrasi@ekfrasi.gr.Μαζί µε τα δικαιο-
λογητικά, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και σύντοµη επιστολή που εξηγεί το ενδιαφέρον
τους για τη ϑέση καθώς και ονόµατα και διευθύνσεις που ϑα µπορούσαµε να επικοινωνήσουµε
για τη παροχή συστάσεων.

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ο υποψήφιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για, τυχόν,
εκπρόθεσµη παράδοση.
Χρόνος έναρξης της σύµβασης : ΄Αµεσα ή κατόπιν συµφωνίας.

Η ϑέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη εργασία. Απαιτείται ευελιξία και ανταπόκριση, σε
περιπτώσεις ανάγκης, ακόµη και εκτός ωραρίου απασχόλησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Υπεύθυνος ∆ιοίκησης / Οικονοµικών αναλαµβάνει την διαχειριστική και οικονοµική παρακο-
λούθηση του έργου και των παραδοτέων προς τον Φορέα Χρηµατοδότησης.

• Παραλαµβάνει όλα τα έγγραφα που αφορούν το πρόγραµµα επιδότησης (διοικητικά, οι-
κονοµικά) τακτοποιεί και αρχειοθετεί αυτά, προωθεί προς το Λογιστήριο τα παραστατικά
πληρωµών, και συντάσσει εντάλµατα πληρωµής.

• Φροντίζει για τις προµήθειες ή την παροχή υπηρεσιών συντάσσοντας προϋπολογισµούς κατά
περίπτωση, ϕροντίζει για τη δηµοσίευση αυτών, παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων
προµηθειών και συµµετέχει στη παραλαβή των ειδών τα οποία προωθεί προς την αρµόδια
υπηρεσία.

• Παρακολουθεί τις διαχειριστικές και οικονοµικές ανάγκες (πχ καταβολή µισθωµάτων, δα-
πανών κοινοχρήστων, λογαριασµούς Ο.Κ.Ω. κλπ)

• Συντάσσει, µε τη ϐοήθεια του Συντονιστή, εβδοµαδιαίο τεύχος πρόβλεψης δαπανών και α-
πολογισµούς δαπανών (εβδοµαδιαίους, µηνιαίους)

• Συµµετέχει και αρχειοθετεί τις καταστάσεις ϕιλοξενουµένων και επικοινωνεί µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες για την παραλαβή ή αποµάκρυνση των ωφελουµένων.

• Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελµατικού του ϱόλου, να διατηρεί µια επαγγελ-
µατική 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.

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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Πίνακας 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (για τη ϑέση του/της ∆ΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΟΥ)

Περιγραφή Βιογραφικό Συνέντευξη Εγγραφα

Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Απαραίτητο
√ √

3-ετής εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Εµπειρία / Εκπαίδευση
Γενική Εργασιακή εµπειρία Απαραίτητο

√ √ √

2ετής Εµπειρία µε προσφυγικό /
µεταναστευτικό πληθυσµό

Επιθυµητό
√ √ √

Εµπειρία µε παιδιά / εφήβους κά-
τω των 18 ετών

Απαραίτητο
√ √

Αποδεδειγµένη ικανότητα να ετοι-
µάζει αναφορές και παραδοτέα έρ-
γων

Απαραίτητο
√ √

Γνώση υπολογιστικών εργαλείων
(ΙΤ)

Απαραίτητο
√ √

∆ιοικητική εµπειρία Επιθυµητό
√ √

Γνώσεις
Αξιοπιστία, ευελιξία, οµαδικό
πνεύµα

Επιθυµητό
√ √

Προσωπικές Ικανότητες
Ικανότητα να διατηρεί την εµπι-
στευτικότητα

Απαραίτητο
√ √

Ικανότητα να τηρεί τις προθεσµίες
και να αλλάζει προτεραιότητες ανά-
λογα µε τις συνθήκες

Απαραίτητο
√ √

Θέληση για συνεχή εκπαίδευση Επιθυµητό
√ √

Ικανότητα να προσφέρει επαγγελ-
µατικές υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας

Απαραίτητο
√ √ √

Τήρηση της Πολιτικής Παιδικής
Προστασίας του ΕΚΠΕΘΕ

Απαραίτητο
√

Τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας
του ΕΚΠΕΘΕ και των Αρχών Αυτο-
δέσµευσης

Απαραίτητο
√

Επιπλέον Προσόντα
Γνώση ξένων γλωσσών Απαραίτητο

√

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».
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 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις επιταγές του Νόµου 2472 /97 περί προ-

στασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισµού
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(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.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023
Ο ∆ιαχειριστής

Ανδρέας Γουγάς, Ph.D.
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