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      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης 
και Ένταξης 

Αθήνα, 18/05/2021 

Αρ. Πρωτ. Δ20515 

 

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  

“PRAKSIS - Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 

ετών και άνω” 

 

Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062102  
 

“PRAKSIS - Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών 

και άνω” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στο 

πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης Ειδικός Στόχος "1-

'Ασυλο" 

Βασικός σκοπός της λειτουργίας των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι η υποστήριξη των 

ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών, σε κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης 

φροντίδας και προστασίας, σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Ειδικότερα, σκοπός της διαβίωσης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων στα εποπτευόμενα διαμερίσματα είναι η ασφαλής στέγαση, η 

κάλυψη των βασικών αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την 

προστασία, την κοινωνική ένταξη και τη σταδιακή αυτονόμησή τους. Μέσω της 

ημιαυτόνομης διαβίωσης προωθείται η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων 

εφήβων για τη μετάβαση στην ενηλικίωση,  η χάραξη στόχων, η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ενίσχυση 

της ικανότητας λήψης αποφάσεων και της ικανότητας των ανηλίκων να αναπτύσσουν την 

προσωπικότητά τους 

Γνώμονας για τη λειτουργία των εποπτευόμενων διαμερισμάτων είναι το βέλτιστο συμφέρον 

των ασυνόδευτων ανηλίκων και η διασφάλιση αυτού. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου των 

εποπτευόμενων διαμερισμάτων πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένη στο αντικείμενό 

της και να κατανοεί τις πολιτισμικές, γλωσσικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των ανηλίκων. 

 

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

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ : 1 άτομο _ Κωδικός: ΦΑΡΣΙ_ΑΘΗΝΑ 

 

 



 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

                    «Ισότητα,Αλληλεγγύη,Προστασία» 
   
 

2  
 

      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

  

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής: 

 

Α. Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
 

1. Μια επιστολή ενδιαφέροντος που να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης 

2. Επισυναπτόμενο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Αναγνωρισμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (όπου απαιτείται) 

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 2015 

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 μέχρι και 31/12/2021. 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:  hr@praksis.gr  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του Έργου και ο Κωδικός 
Θέσης στην επιστολή ενδιαφέροντος, καθώς και στον τίτλο του e-mail. 
 

Γ. Προθεσμία Υποβολής – Ενημέρωση 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021 έως την 
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. 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 από την 
ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της PRAKSIS (www.praksis.gr) με 
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021. Οι 
φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης και θα προσκληθούν 
σε συνέντευξη όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και λοιπών δικαιολογητικών 
αξιολογηθούν θετικά. 

mailto:hr@praksis.gr
http://www.praksis.gr/
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Δ. Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση:  
 
Δ.1: Ειδικά προσόντα ανά θέση 
 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εργασίας έχουν ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ 
ΦΑΡΣΙ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  
ΦΑΡΣΙ_ΑΘΗΝΑ 

 Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας  
 Επιθυμητό πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

 Άριστη Γνώση Φαρσί (Farsi) 

 Η γνώση άλλης/ων γλώσσας/ων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο 
προσόν 

 Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός 
(1) έτους σε αντίστοιχα προγράμματα  

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

 Γνώση Η/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
 
 

Για το Σωματείο 
 

Η Πρόεδρος ΔΣ  

 

Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου 


