
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για Πρόσφυγες και Μετανάστες προσφέροντας δωρεάν 
μαθήματα Ελληνικών & Αγγλικών και Life & Career skills στο πλαίσιο του 
προγράμματος “INTEGRATION OF REFUGEES IN THE GREEK SOCIETY – MAKING A 
NEW HOME, a sub–project of Give for Greece IX» που χρηματοδοτείται από τον 
διεθνή οργανισμό IOCC (International Orthodox Christian Charities). 
 
 

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 προσφέρει: 
 
-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 Καθηγητή Αγγλικών με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου 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. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 
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 ή 
κάτοχος διπλώματος Proficiency με επάρκεια διδασκαλίας  
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. 
 

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. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. 
των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής 
προσωπικού της αμκε Αποστολή, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα 



www.mkoapostoli.gr. Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από 
την αμκε Αποστολή. 

 
Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού και σε μέσο 
δημοσιότητας εθνικής εμβέλειας για τουλάχιστον 5 ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ιστοσελίδα 
https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-47 μέχρι 
τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 6η Σεπτεμβρίου 2022.  

 

 

 

                                               

 
 

 


