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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Ο φλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων προκθρφςςει κζςθ εργαςίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 
του  ζργου «ταθμόσ Αςυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠ 5022163 και ελεφθερο 
κωδικό 26396 του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  Ε.Τ.Τ.Δ.Σ.ΑΜ.Ε.ΣΕ.Σ.Ε.Α.Α.Π., και τθν 
Απόφαςθ 2_16/05/2020 του Δ. του υλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων. 
 
Σο ζργο με τθν ονομαςία «ταθμόσ Αςυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠ 5022163 
χρθματοδοτείται από το Εκνικό Πρόγραμμα Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ με 
ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
 
τόχοσ του ζργου είναι θ ςτζγαςθ και θ παροχι υπθρεςιϊν ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ και 
υποςτιριξθσ ςε αςυνόδευτουσ ανιλικουσ αιτοφντεσ άςυλο, που προζρχονται από χϊρεσ που 
πλιττονται από πολζμουσ και καταςτροφζσ.  
 
Η κζςθ εργαςίασ που προκθρφςςει ο φλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων είναι θ ακόλουκθ: 
 

Κ.Θ 
Αριθμόσ 

Θζςεων 

Ειδικότητα/ Σεκμηρίωςη 

αναγκαιότητασ πρόςληψησ 
χζςη Απαςχόληςησ 

1 1 Ψυχολόγοσ 
φμβαςθ οριςμζνου χρόνου (πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ) 

Η/ο εργαηόμενθ/οσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Ακινα, ςε ξενϊνα φιλοξενίασ 
αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα Εξάρχεια, θ λειτουργία του οποίου χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο 
του ζργου «ταθμόσ Αςυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠ 5022163 από το Εκνικό 
Πρόγραμμα Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ με ςυγχρθματοδότθςθ από το 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
 
Η διάρκεια απαςχόλθςθσ ορίηεται ζωσ και τθ 31 Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότθτα ανανζωςθσ. 
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ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

ΨΤΧΟΛΟΓΟ (πλιρουσ απαςχόλθςθσ) 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Πτυχίο Ψυχολόγου 
 
Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ 
 
Σζςςερα χρόνια εμπειρία ςτθν ομάδα  
ςτόχου ι/ και ςε ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ  
 
Άριςτθ Γνϊςθ Αγγλικϊν 
 
Άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ 
 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ 
αντικείμενο  
 
Καλζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ  και αίςκθςθ του 
χιοφμορ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΘΕΗ 
- Εκτίμθςθ τθσ ψυχολογικισ ι και ψυχιατρικισ 

υγείασ των ωφελοφμενϊν και ςφνταξθ 

ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ. 

-Ψυχολογικι υποςτιριξθ και ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων, με ςκοπό: 

α) τθ διαχείριςθ άγχουσ,  

β) τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων που ςχετίηονται με 

τθν ψυχικι ι ψυχολογικι πίεςθ,  

γ) τθ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

μεταξφ τουσ και  

δ) τθν καλλιζργεια ικανοτιτων και ταλζντων. 

- υμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

παρεμβάςεων για τθν ενθμζρωςθ και φροντίδα 

των ωφελοφμενων παιδιϊν. 

- Διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ κρίςεων. 

- Διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ των ωφελοφμενων 

παιδιϊν με τθν τοπικι κοινότθτα. 

-Παραπομπι ωφελοφμενου παιδιοφ ςε δομζσ 

πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ ιατρικισ 

περίκαλψθσ, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

- Σιρθςθ αρχείου ψυχολογικισ αξιολόγθςθσ. 
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Σρόποσ υποβολήσ  
 
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι καλοφνται να αποςτείλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα κακϊσ και 
ςυνοδευτικι επιςτολι μζςω email ςτο smanorganization.hr@gmail.com ι ταχυδρομικϊσ ι 
ιδιόχειρα  ςτθν Ιςαφρων 48, 11473, Ακινα ζωσ τισ 28/05/2020 τα κάτωκι, με τίτλο ςτον οποίο κα 
αναφζρεται ςτθν κζςθ εργαςίασ που τον/τθν ενδιαφζρει. 
 
ε όλουσ τθσ υποψιφιουσ κα αποςταλεί email επιβεβαίωςθσ για τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ τουσ. 
ε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί, οι υποψιφιοι κα πρζπει να μποροφν να προςκομίςουν τα 
κάτωκι. 
1.Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν  
3. Φωτογραφία τθσ άδειασ αςκιςεων επαγγζλματοσ όπου απαιτείται  
4.Αποδεικτικό γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ  
5. Αποδεικτικό γνϊςθσ Η/Τ  
6. Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου με το οποίο αποδεικνφεται πωσ ο υποψιφιοσ δεν ζχει 
καταδικαςτεί για αδίκθμα που δεν επιτρζπει τθν ανάλθψθ των κακθκόντων. 
 
 
Κριτήρια κατάταξησ  
 
Κάκε υποψιφιοσ/α  εφόςον κατζχει τα απαραίτθτα (υποχρεωτικά) προςόντα  πρόςλθψθσ για τθ 
κζςθ επιλογισ κατατάςςεται ςε πίνακεσ κατάταξθσ με βάςθ τα δθλωκζντα ςτοιχεία του. Η 
τελικι βακμολογία προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολόγθςθσ των παρακάτω κριτθρίων. 
 

Κριτήρια 
 

Βαθμός 

Δεφτερο Πτυχίο ςχετικό με το επάγγελμα  4 βακμοί  

Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (με μζγιςτο 
βακμολογοφμενο τισ τρεισ (3) ξζνεσ γλϊςςεσ) 
 
 

(2 βακμοί) Καλι γνϊςθ  (Β2) 
(3 βακμοί) Πολφ καλι ( C1) 

Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ προσ κάλυψθ 
κζςθσ 

2 μονάδεσ ανά 6 μινεσ για εμπειρία άνω των 
4 χρόνων 

Εκελοντικι δράςθ  2 μονάδεσ ανά 6 μινεσ εμπειρίασ και ζωσ 24 
μινεσ 

 
 
υνζντευξη  
Η ςυνζντευξθ κα γίνει με δομθμζνο ερωτθματολόγιο και δεν κα υπερβαίνει τισ 6 μονάδεσ. 
 
 
 

mailto:smanorganization.hr@gmail.com


 

«Ιςότθτα. Αλλθλεγγφθ, Προςταςία» 

 «Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» 

 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Σαμείο Αςφλου Μετανάςτευςθσ 

και Ζνταξθσ 

 
 
Ανάρτηςη πινάκων και Τποβολή Ενςτάςεων  
 
Ο κφκλοσ επιλογισ προςωπικοφ από τθν Επιτροπι Προςλιψεων κα ξεκινιςει από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων. Η προκιρυξθ κα παραμείνει 
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του υλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων για τουλάχιςτο 10 
θμζρεσ. Οι αιτιςεισ κα εξεταςτοφν από τθν επιτροπι Προςλιψεων και κα προςκλθκοφν ςε 
ςυνζντευξθ αυτοί με τθν υψθλότερθ βακμολογία ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των 
υποψθφίων. 
 
Μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ ο φλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων κα αναρτιςει, τον 
πίνακα των επιτυχόντων υποψθφίων ςτο κατάςτθμα των γραφείων μασ. Για λόγουσ εχεμφκειασ 
και τιρθςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων των υποψθφίων θ ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων δεν 
κα γίνεται επϊνυμα αλλά με τον αρικμό πρωτοκόλλου που ζλαβε θ αίτθςθ τουσ κατά τθν 
υποβολι τθσ.  
 
Κατά του πίνακα επιτρζπεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) θ οποία αρχίηει από τθν  
επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςθσ τουσ. Η  ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι ι ιδιόχειρα ςτθν διεφκυνςθ: φλλογοσ Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων, Ιςαφρων 48, 
11473, Ακινα.  
Η Επιτροπι Ενςτάςεων κα εξετάςει τισ ενςτάςεισ εντόσ τριϊν θμερϊν. 
 
Πρόςληψη – Λφςη φμβαςησ  
 
Ο/θ υποψιφιοσ/α  που κα προςλθφκεί για τθν ακόλουκθ κζςθ : 
 

α/α 
Ειδικότητα/ Σεκμηρίωςη 

αναγκαιότητασ πρόςληψησ 
χζςη Απαςχόληςησ 

1 Ψυχολόγοσ 
φμβαςθ οριςμζνου χρόνου(πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ) 

   

κα ςυνάψει ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου  οριςμζνου χρόνου ζωσ ςτισ 31/12/2020, θ 
οποία δφναται να ανανεϊνεται μζχρι τθ λιξθ του προγράμματοσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που 
προκφπτουν για τθν υλοποίθςθ του ζργου και ςε περίπτωςθ χρονικισ επζκταςθσ  τθσ Δράςθσ. 
 

Σο Δ. του υλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων και Νζων 


