
 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
                                                                                                                                                                                                          

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί τον Ξενώνα 

ΕΣΤΙΑ ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Η 

λειτουργία του ξενώνα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Λειτουργία 

Ξενώνα ΕΣΤΙΑ Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

2021"»   με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131447.  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ παρέχει υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες μέσω της 

λειτουργίας του Ξενώνα ΕΣΤΙΑ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε κτίριο της. Επιπροσθέτως, παρέχεται ψυχολογική 

υποστήριξη και συμβουλευτική ως προς την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων, 

δημιουργική απασχόληση, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα μέσω του Κοινωνικού 

Ιατρείου της Αποστολής, καθώς και εκπαίδευση για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, της αγγλικής γλώσσας και ενισχυτικής 

διδασκαλίας. Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία 

γκάμα αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

διασφαλίζονται μέσω των συνεργασιών της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Διοίκηση της Αποστολής καλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν το 

βιογραφικό τους σημείωμα για μία (1) θέση Καθηγητή Αγγλικών   με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 

i. Επίπεδο Εκπαίδευσης: 



 
 

Απόφοιτος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & 

Φιλολογίας  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή  Πανεπιστημίων της 

αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των 

πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π 

ii. Προϋπηρεσία:  

Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στην διδασκαλία  της Αγγλικής ειδικά 

στην ομάδα στόχου  

iii. Συστατικές Επιστολές:  

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους 

εργοδότες 

iv. Γνώση Η/Υ 

Καλή γνώση/χρήση Η/Υ στη διδασκαλία 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 

1. Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας. 

2. Υπεύθυνος/η για την επιλογή και τη συγκέντρωση της εκπαιδευτικής ύλης. 

3. Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος. 

4. Δημιουργία και τήρηση εκπαιδευτικής καρτέλας (εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

μαθητών, παρακολούθηση μαθησιακής πορείας, ανάγκες μαθητών κλπ.). 

5. Σύνταξη μηνιαίων αναφορών και τελική έκθεση πεπραγμένων. 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να έχουν: 

 

√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πρέπει να απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που 

προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 

50/2001 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 



 
 

 

√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες 

συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της 

στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική 

υπηρεσία. 

Σημ. α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής 

γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από το Ι.Τ.Ε.. 

ή  απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ή απόφαση αναγνώρισης 

επαγγελματικής ισοδυναμίας  από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ή από το Σ.Α.Ε.Π., ή από το 

Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε. 

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που 

χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον 

έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση 

επαγγελματικής ισοδυναμίας 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να επισημαίνεται επακριβώς η 

αιτούμενη θέση και κωδικός προσφερόμενης θέσης 

2. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 

 

1. Την 20η  Σεπτεμβρίου 2021, θα ανοίξουν οι φάκελοι των υποψηφίων.  

2. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής προσωπικού της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr , και 

3. Μετά την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία τυχόν ενστάνσεων θα 

ανακοινωθεί το όνομα του/ης επιτυχόντος/ούσας.  

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

 

http://www.mkoapostoli.gr/


 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 

μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 19η  Σεπτεμβρίου 

2021. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  n.katsiaras@mkoapostoli.gr. και με την ένδειξη «Υπ’ 

όψιν κου Κατσιάρα  για τη θέση του Καθηγητή Αγγλικών». 

 

 

 

mailto:n.katsiaras@mkoapostoli.gr

