
 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

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

ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με 

χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Α.Μ.Κ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ για 

την υλοποίηση του έργου: "Λειτουργία Ξενώνα ΕΣΤΙΑ Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Προσφύγων από την Α.Μ.Κ.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2021"» με Κωδικό ΟΠΣ 5131447 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Παρέχονται υπηρεσίες σε αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες μέσω της λειτουργίας του 

Ξενώνα ΕΣΤΙΑ υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων ασυνόδευτων ανηλίκων σε 

κτίριο της Αποστολής. 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. 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.  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Με σκοπό την επαρκή στελέχωση του Ξενώνα, η Διοίκηση της Αποστολής καλεί τους 

υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για μια (1) Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού ειδικότητας «Γυμναστής» μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.  

 

 

Γυμναστής (Ένδειξη Θέσης: ΓΥΜΝ. ΕΣΤΙΑ 2021) 

Ρόλος 

• Αναπτύσσει ένα πλάνο εκγύμνασης του κάθε παιδιού που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του 

• Σχεδιάζει προγράμματα με βάση την αρχή της Εξατομίκευσης 

• Επιλέγει ασκήσεις που προάγουν την ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας, της 

ευλυγισίας, της δύναμης και της ισορροπίας 



 
 

 
 

• Ενσωματώνει στο μάθημα του ασκήσεις με συνασκούμενο/ους με τελικό στόχο 

την ένταξη των ασκουμένων σε ομαδικές δραστηριότητες 

• Εντάσσει σταδιακά τους ασκούμενους σε δημιουργικές αθλητικές 

δραστηριότητες 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

• Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

Πτυχιούχος ΤΕΕΦΑ ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

της αλλοδαπής  

• Προϋπηρεσία: 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στην εκπαίδευση/εκγύμναση  

Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  σε εκγύμναση καθώς και corrective 

exercise για μαθήματα (pilates, trx κλπ θα εκτιμηθούν) μέσα στον χώρο ή και σε 

εξωτερικό χώρο, ή/και εμπειρία σε προπόνηση για ομαδικά αθλήματα 

• Συστατικές Επιστολές: 

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες 

Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, το 

ενδιαφέρον για το αντικείμενο, την άνεση και ευχέρεια ενασχόλησης με πρόσφυγες 

και ιδιαίτερα ανήλικους,  την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και 

την διοικητική και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σημαντικά στοιχεία θεωρούνται η 

προσαρμοστικότητα, η συνεργασιμότητα, και η ανεπτυγμένη αίσθηση του 

συλλογικού πνεύματος. Θα συνεκτιμηθεί επικαιροποίηση των επαγγελματικών 

δεξιοτήτων των υποψηφίων μέσω της συμμετοχής τους σε συνέδρια, σε 

συνεχιζόμενη κατάρτιση κά. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

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 έχoυν 

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. 

• 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. 

• 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 ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

1. Συνοδευτικό σημείωμα (επιστολή) στο οποίο να αναφέρεται η αιτούμενη 

θέση (με την ένδειξη: Για τη θέση ΓΥΜΝ-ΕΣΤΙΑ 2021) 

2. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει έως τις 24 Οκτωβρίου 2021 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται με 

ακρίβεια η αιτούμενη θέση (με την ένδειξη: Για τη θέση Για τη θέση ΓΥΜΝ-ΕΣΤΙΑ 

2021). 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. 

των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής 

προσωπικού της Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα 

www.mkoapostoli.gr. Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από 

την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

γίνεται ανάρτηση των επιτυχόντων στην ιστοσελίδα του οργανισμού. 
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