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Αθήνα, 27/08/2018 

Αρ. Πρωτ. Δ13384 

 

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

Το Σωματείο PRAKSIS στο πλαίσιο της Δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. PRAKSIS για την υλοποίηση του έργου 

“Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων (PRAKSIS π)»”, με κωδικό ΟΠΣ 5021375, η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης –Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020  προκηρύσσει θέση εργασίας. 

 

Συγκεκριμένα, το Σωματείο PRAKSIS προκηρύσσει την παρακάτω θέση στελεχιακού δυναμικού:  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Φροντιστής:  Ένα (1) άτομο  _Κωδικός: ΦΡ-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 , όπου απαιτείται 

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

5. Στοιχεία επικοινωνίας προηγούμενων εργοδοτών (συγκεκριμένα για την εμπειρία που 

περιγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα από το 2012 εως σήμερα) 

    
                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ταχ. Διεύθυνση:  Στουρνάρη 57, 104 32 Αθήνα 

 

Τηλέφωνο: 210 5 20 5 200  

Fax: 210 5 20 5 201  
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6. Επιθυμητές Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (συγκεκριμένα για την 

εμπειρία που περιγράφεται στο βιογραφικό σημείωμα από το 2012 έως και σήμερα) 

 

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 31/12/2018). Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα 
προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην 
παρούσα προκήρυξη.  
 
 
Β. Τρόπος Υποβολής 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στη διεύθυνση:  e.maniatakou@praksis.gr ή με 
ταχυδρομείο στη Διεύθυνση: Προς Σωματείο PRAKSIS Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ.Δημητρίου 54632, 
Θεσσαλονίκη / Υπόψη:  Έφης Μανιατάκου. 
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 5 Σεπτεμβρίου 2018. 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 19η Σεπτεμβρίου 2018.  

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα ενημερωθούν και θα 
προσκληθούν σε συνέντευξη μόνο 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: 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Φροντιστής: Ένα (1) 
άτομο 
(Θεσσαλονίκη) 

 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 31/12/2018 

ΠΛΗΡΗΣ 

 
Δ.2: Περιγραφή θέσης εργασίας 
 
Φύλακας - Φροντιστής 

 Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας της δομής και φροντίδα ώστε να τηρούνται πάντα οι συνθήκες 

υγιεινής 

 Εκτέλεση των ειδικότερων καθηκόντων που ανατίθενται σε κάθε βάρδια, όπως διανομή φαγητού, 

πακέτων υγιεινής και λοιπών υλικών 

 Επιτήρηση του χώρου εισόδου στη δομή, έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της 

βάρδιας σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού 

 Διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν εντός του 

χώρου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, καθώς και το πού μπορούν να 

απευθυνθούν για την υποβολή παραπόνων, ή/και για την αναφορά περιστατικών παράτυπης 

συμπεριφοράς εκ μέρους των παιδιών και του προσωπικού 

 Συνεργασία με τον Συντονιστή του κέντρου φιλοξενίας και το υπόλοιπο προσωπικό και τακτική 

επικοινωνία με τους κοινωνικούς επιστήμονες με σκοπό την ορθή και έγκαιρη ενημέρωσή τους για 

την εξέλιξη/συμπεριφορά των παιδιών που φιλοξενούνται στο χώρο και την κάλυψη των ιδιαίτερων 

αναγκών τους. 

 Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των παιδιών 

 

 
Η Πρόεδρος ΔΣ 

 
Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου 


