
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
                                                                                                                                                                                                          
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για Πρόσφυγες και Μετανάστες προσφέρει δωρεάν 
µαθήµατα Ελληνικών & Αγγλικών και Life & Career skills στο πλαίσιο του 
προγράµµατος “Give for Greece 9”. 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Tο Εκπαιδευτικό Κέντρο, στη λογική της  ένταξης και ενσωµάτωσης της 
προσφυγικής κοινότητας,  προσφέρει  µαθήµατα γλωσσών και ενδυνάµωσης σε 
ενήλικες και παιδιά. Πάνω από 250 άτοµα συµµετέχουν ετησίως στο καθηµερινό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Εκπαιδευτικοί, κοινωνική υπηρεσία και διερµηνείς-
πολιτισµικοί διαµεσολαβητές έχουν δηµιουργήσει ένα ασφαλές και δηµιουργικό 
περιβάλλον για ενήλικες και εφήβους.  Το Εκπαιδευτικό Κέντρο λειτουργεί  µε την 
υποστήριξη του Οργανισµού International Orthodox Christian Charities (IOCC). 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει:  
Μαθήµατα Ελληνικών και Αγγλικών σε όλους  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και κοινωνικών δεξιοτήτων (Social & Life skills)  
Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων (Career skills)  
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η Διοίκηση της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σηµείωµα για µία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνιολόγου µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχόλησης. Ο 
χώρος εργασίας είναι δοµή για δράσεις µη τυπικής εκπαίδευσης (µαθήµατα 
Ελληνικών και Αγγλικών), επαγγελµατικής κατάρτισης και ψυχοκοινωνικής 
ενδυνάµωσης σε Υπηκόους Τρίτων χωρών στο κέντρο της Αθήνας 

 
 



 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

Ø Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Απόφοιτος Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας Π.Ε. ή Α.Τ.Ε.Ι. 

η Απόφοιτος Τµήµατος Κοινωνιολογίας Π.Ε.  

Ø Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού (για τους 

κοινωνικούς λειτουργούς) 

Ø Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή/και Γαλλικής Γλώσσας  

Ø Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

Ø Προϋπηρεσία 

Θα συνεκτιµηθεί προϋπηρεσία στην άσκηση της συγκεκριµένης 

ειδικότητας µε πρόσφυγες ή/και µετανάστες. 

Ø Συστατικές Επιστολές 

Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ø Αναλαµβάνει την εκµάθηση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων ζωής των ωφελούµενων. 

Ø Αναλαµβάνει την λήψη κοινωνικού ιστορικού για κάθε νεοεισερχόµενο/η. 

Ø Τηρεί ατοµικούς φακέλους των ωφελουµένων. 

Ø Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τους γονείς/άτοµα 

επικοινωνίας/κοινωνικούς λειτουργούς άλλων δοµών. 

Ø Συνεργάζεται αντιπροσώπους κοινωνικών φορέων και διεθνών 

οργανισµών.  

Ø Προβαίνει στη σύνταξη µηνιαίων αναφορών και τελικής έκθεσης 

πεπραγµένων. 

Ø Συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο και την οµάδα έργου. 

Ø Παραπέµπει περιστατικά βάσει των αναγκών των ωφελούµενων. 

 



 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

ü Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 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 (ΦΕΚ Α΄39), όπως προσδιορίζεται 

και ισχύει κάθε φορά. 

ü Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους 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. 

ü 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. 

ü 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. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ø Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

Ø Συνοδευτικό σηµείωµα µε σύντοµη περιγραφή της καταλληλόλητας 

ανάληψης της συγκεκριµένης θέσης. 

 



 
 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα 

µέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 10η  Απριλίου 

2022. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 
 

1. Την 11η  Απριλίου 2022, θα εκτιµηθούν οι αιτήσεις 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.  

4. Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 
μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως 10η Απριλίου 
2022 στην ιστοσελίδα http://www.mkoapostoli.com\προσκληση-
εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-21 .  
 

 


