
 

 

 

 

 
 
 

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 του ΥποΈργου 1 « ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ 
ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της δράσης  «Επιχορήγηση Φορέων για τη 
Λειτουργία Δοµών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163969.  
 

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. 

 
 
 
 

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 (Για την θέση “Καθ. Αγγλικών 
Εστία”) 

2. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 
διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 
 

1. Την 3η  Μαίου 2022, 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. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι 
τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 1η Μαίου 2022. Η αποστολή 
βιογραφικών, µαζί µε το συνοδευτικό σηµείωµα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική 
Αποστολή βιογραφικών έως τις 1η Μαίου 2022 στην ιστοσελίδα 
https://mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-24. 
 

 


