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Αθήνα,     15-09-2017 

Αρ. Πρωτ. Δ8400 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία υφιστάμενων δομών 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, και λαμβάνοντας υπόψη, την υπ. αριθμ. Α.Π. 923 από 01/08/2017 

Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009749» προκηρύσσει θέσεις εργασίας. 

 

Σκοπός  του προγράμματος είναι η συνέχιση της λειτουργίας δέκα (10) δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως στέγαση και σίτιση, και την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών 

των κέντρων φιλοξενίας παράλληλα με τη στέγαση, είναι: κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, 

καθαριότητα, ασφάλεια και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνική στήριξη, 

ιατροφαρμακευτική στήριξη, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις 

δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα, προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, 

ενισχυτικής διδασκαλίας, οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευση και παροχή 

πληροφόρησης σχετικά με εργασιακά ζητήματα. 

 

Οι δέκα (10) δομές φιλοξενίας, εννέα (9) από τις οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη, 

διαθέτουν συνολικά 260 θέσεις φιλοξενίας. Στις εν λόγω δομές φιλοξενούνται αγόρια ηλικίας έως δεκαοκτώ 

(18) ετών, ενώ μία (1) από αυτές φιλοξενεί κορίτσια έως δεκαοχτώ (18) ετών. 

 

    
                                                                                                                                      
 

 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση:  Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα  

Τηλέφωνο: 210 5 20 5 200  

Fax: 210 5 20 5 201  
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Οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν και παρέχουν το σύνολο των υπηρεσιών σε 24ωρη βάση/7 ημέρες την 

εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων εορτών και αργιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις στελεχιακού 

δυναμικού:  

ΑΘΗΝΑ 

 Διοικητικός-Υπεύθυνος Οικονομικών  :  Έξι (6) άτομα_ Κωδικός: ΔΙΟΙΚ-Α 

Νοσηλευτής :  Εφτά (7) άτομα _ Κωδικός: ΝΟΣ-Α   

Κοινωνικός Λειτουργός :  Έξι (6) άτομα _ Κωδικός: ΚΛ-Α 

Κοινωνικός Επιστήμονας: Δύο  (2) άτομα _Κωδικός: ΚΕ-Α 

Ψυχολόγος: Ένα (1) άτομο _Κ ωδικός ΨΥ-Α 

Φροντιστής :  Τέσσερα (4) άτομα _Κωδικός: ΦΡ-Α 

Φύλακας :  Εννέα (9) άτομα _ Κωδικός: ΦΥΛ-Α 

Διερμηνέας:  Τέσσερα (4) άτομα  _Κωδικός: ΔΜ-Α 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Διοικητικός :  Ένα (1) άτομο_ Κωδικός: ΔΙΟΙΚ-Θ 

Κοινωνικός Επιστήμονας : Ένα (1) άτομο _Κωδικός: ΚE-Θ 

Φροντιστής:  Ένα (1) άτομο _ Κωδικός: ΦΥΛ-Θ 

Διερμηνέας:  Ένα (1) άτομο  _Κωδικός: ΔΜ-Θ 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής: 

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
 

1. Επιστολή ενδιαφέροντος καθώς και τον κωδικό της θέσης  

2. Επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών  

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται  

5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

6. Επιθυμητές Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (συγκεκριμένα για την 

εμπειρία που περιγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα από το 2012 έως και σήμερα) 
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Στην περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα υποψηφιότητας δεν θα γίνεται 

δεκτό. 

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο αρχείο του Σωματείου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου (δηλαδή μέχρι και 31/12/2017). Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα 
προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται απο υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην 
παρούσα προκήρυξη.  
 
 
Β. Τρόπος Υποβολής 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση:  hr@praksis.gr ή με ταχυδρομείο στη 
Διεύθυνση: Προς ΜΚΟ PRAKSIS (2ος όροφος) Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα / Υπόψη: Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού ή μέσω fax: 210 5 20 5 201.  
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο κωδικός της θέσης στην 
επιστολή ενδιαφέροντος (έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω ανά θέση), καθώς και στον τίτλο του e-mail 
(στην περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου αποστολής) . 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία θέσεις 
εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά οι κωδικοί ενδιαφέροντος.  
 

Γ. Προθεσμία Υποβολής – Ενημέρωση  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά 
την παραπάνω ημερομηνία δεν θα συμπεριληφθούν στη φάση της αξιολόγησης. 
Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει απο την ημερομηνία ανάρτησης 
της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας την 15η Οκτωβρίου 2017. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών 
δικαιολογητικών αξιολογηθούν θετικά. 

Δ. Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση:  
Δ.1: Γενικά προσόντα 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή να έχουν 
αναγνωρισμένο πτυχίο σχετικά με την επάρκεια ελληνικής γλώσσας, και σε ισχύ άδεια παραμονής και άδειας 
εργασίας (στην περίπτωση που είναι εθνικότητας άλλης από την ελληνική) για την ΕΕ/ Ελλάδα.  

Δ.2: Ειδικά προσόντα ανά θέση 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εργασίας έχουν ως εξής: 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  
Διοικητικός-
Υπεύθυνος 
Οικονομικών: Εφτά 
(7) άτομα  
 

 

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ανώτατου Πανεπιστημιακού ή 
Τεχνολογικού Ιδρύματος 

 Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος  σπουδών   

 Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία 

 Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο  

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

mailto:hr@praksis.gr
http://www.praksis.gr/
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 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ 

 Νοσηλευτής :  Εφτά 
(7) άτομα 
 
 

 Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών Νοσηλευτή ή Βοηθού 
Νοσηλευτή ( ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

 Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία  σε συναφές 
αντικείμενο 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης 
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

 Κοινωνικός 
Λειτουργός :  Έξι (6) 
άτομα 
 
 

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας 

 Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 

 Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία  σε συναφές 
αντικείμενο 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

 Κοινωνικός 
Επιστήμονας: Τρία 
(3) άτομα 
 
 

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών  

 Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών   

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται 

 Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία  σε συναφές 
αντικείμενο 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

  
Ψυχολόγος:  Ένα (1) 
άτομο 

 

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο Ψυχολογίας 

 Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος  σπουδών   

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου 

 Τουλάχιστον 2 έτη εργασιακή εμπειρία σε συναφές 
αντικείμενο  

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Γνώση Η/Υ  

Ημερ. Πρόσληψης  
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

 Φροντιστής :  Πέντε 
(5) άτομα  
 
 

 Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών 

 Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Επιθυμητή γνώση αγγλικών 

 Επιθυμητή γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 
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 Φύλακας :  Εννέα 
(9) άτομα 
 
 

 Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών 

 Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο  

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Επιθυμητή γνώση αγγλικών 

 Επιθυμητή γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης 
έως  31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

 Διερμηνέας:  Τρία 
(3) άτομα 
 
 
 

 Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση Αραβικών ή Φαρσί ή  Νταρί ή Ουρντού, 
Παστού ή  Παντζαμπί ή Κουρδικών (Σορανί, Κιρμαντζί, 
Μπαντινί)  

 Επιθυμητή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο  

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως 31/12/2017 

ΠΛΗΡΗΣ 

 Διερμηνέας: Ένα (1) 
άτομο 
(Θεσσαλονίκη) 

 Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση Αραβικών ή Φαρσί ή  Νταρί ή Ουρντού, 
Παστού ή  Παντζαμπί ή Κουρδικών (Σορανί, Κιρμαντζί, 
Μπαντινί)  

 Επιθυμητή γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών 

 Επιθυμητή η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο  

 Επιθυμητή η εμπειρία σε ΜΚΟ ή Διεθνείς Οργανώσεις 

 Επιθυμητή η αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά σε 
φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς ή και ΜΚΟ 

 Γνώση Η/Υ 

Ημερ. Πρόσληψης  
έως 31/12/2017 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

 
Δ.2: Περιγραφή θέσεων εργασίας 
Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
Η ενημέρωση σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της 
PRAKSIS (www.praksis.gr).   
                                                                       Για τη ΜΚΟ PRAKSIS 

                      Ο Πρόεδρος ΔΣ  

 
 

 
 
 
                     
                    Μαργαλιάς Αλέξιος      

 


