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Αρ. Πρόςκληςησ 3 

Αθήνα, 25/2/2022 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. φντομη περιγραφή Φορζα  

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ, μζλοσ του Διεκνοφσ Κινιματοσ των Εκνικϊν Συλλόγων 

Ερυκρϊν Σταυρϊν και Ερυκρϊν Ημιςελινων, ιδρφκθκε ςτισ 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί 

το μεγαλφτερο Ανκρωπιςτικό Οργανιςμό ςτθν Ελλάδα. Το ζργο του βαςίηεται ςτθν 

εκελοντικι προςφορά και ςτοχεφει ςτθν ανακοφφιςθ του ανκρϊπινου πόνου, τόςο ςε 

περιόδουσ πολζμου όςο και ειρινθσ, ςτθρίηοντασ τραυματίεσ, αςκενείσ, πρόςφυγεσ, 

θλικιωμζνουσ και γενικότερα τισ ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, χωρίσ οποιαδιποτε 

πολιτικι, φυλετικι, κρθςκευτικι ι ιδεολογικι διάκριςθ.  Για τθν επίτευξθ του 

ανκρωπιςτικοφ του ζργου ςυνεργάηεται με άλλουσ κεςμικοφσ φορείσ, κρατικοφσ και μθ. 

Παράλλθλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκθ ςτο εξωτερικό, ο Ε.Ε.Σ. ςυνεργάηεται με τθ 

Διεκνι Ομοςπονδία Ερυκρϊν Σταυρϊν και Ερυκρϊν Ημιςελινων και Εκνικοφσ Συλλόγουσ 

άλλων χωρϊν για τθ ςυμμετοχι ςε επιχειριςεισ διεκνοφσ βοικειασ και τθν αποςτολι 

ανκρωπιςτικοφ υλικοφ. Επιπλζον ςτθν Ελλάδα από τον Μάιο του 2015, υλοποιείται ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διεκνι Ομοςπονδία Ερυκρϊν Σταυρϊν και Ερυκρϊν Ημιςελινων και 

Εκνικοφσ Συλλόγουσ άλλων χωρϊν το Σχζδιο Επείγουςασ Ζκκλθςθσ για βοικεια ςτουσ 

πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ. Στθν Ελλάδα, το ζργο του Ε.Ε.Σ., είναι πολυδιάςτατο (κοινωνικι 

πρόνοια, Ιατρονοςθλευτικι φροντίδα, αναηιτθςθ και επαναςφνδεςθ οικογενειϊν, 

εκπαίδευςθ και κινθτοποίθςθ εκελοντϊν, διάδοςθ των αρχϊν Διεκνοφσ Ανκρωπιςτικοφ 

Δικαίου, προςζλκυςθ νζων για τθν προϊκθςθ μζςω του εκελοντιςμοφ των κεμελιωδϊν 

αρχϊν και ανκρωπιςτικϊν αξιϊν του Κινιματοσ κλπ.) υλοποιείται ςε 83 Περιφερειακά 

Τμιματα και Επιτροπζσ.  

2. Περιγραφή τωνΚζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων ςε Αθήνα, 

Καλάβρυτα και Αγριά Βόλου 

Η λειτουργία των Κζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ που κα υποβάλλει ο Ε.Ε.Σ.ςτο «ΤΠΑ (Τομεακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξθσ) Μετανάςτευςθσ και Αςφλου», Άξονασ Προτεραιότθτασ 3.11 «Ενςωμάτωςθ 
Ευπακϊν Ομάδων Πλθκυςμοφ (άρκρο 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) ςτθν Εκπαίδευςθ», ςφμφωνα 
με τθν υπ.αρ.. 260/2-2-2022 Πρόςκλθςθ (Κωδικόσ Πρόςκλθςθσ: Π77-2) τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Προγραμμάτων Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν 
Υποκζςεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου.Ο τίτλοσ τθσ 
πρόταςθσ είναι  «Επιχοριγθςθ Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ  για τθ Λειτουργία Δομϊν 
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αγριά Βόλου ςτθν Ακινα και ςτα Καλάβρυτα ςτο 
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πλαίςιο του ΤΠΑ Μετανάςτευςθσ και Αςφλου» με 12μθνθ περίοδο υλοποίθςθσ και 
θμερομθνία ζναρξθσ τθν 1θ/20/202.  
Η Δράςθ αφορά ςτθ λειτουργία πζντε (5) υφιςτάμενων Κζντρων Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων 
Ανθλίκων Αιτοφντων Άςυλο (προεφθβικισ και εφθβικισ θλικίασ, αγοριϊν άνω των 12 ετϊν) 
ςτθν Αγριά Βόλου (1 Κζντρο) ςτθν Ακινα (3 Κζντρα) και ςτα Καλάβρυτα (1 Κζντρο), 
ςυνολικισ δυναμικότθτασ 154 κζςεων.  
Η δυναμικότθτα φιλοξενίασ κάκε Κζντρου ζχει ωσ ακολοφκωσ:  
Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αγριά Βόλου: 30 κζςεισ  
Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Καλάβρυτα: 30 κζςεισ  
Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Ακινα, Δομι Φιλοξενίασ Α': 32 κζςεισ  
Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Ακινα, Δομι Φιλοξενίασ Β': 32 κζςεισ  
Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Ακινα, Δομι Φιλοξενίασ Γ': 30 κζςεισ  
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ λειτουργίασ των Κζντρων φιλοξενίασ αςυνόδευτων ανιλικων είναι θ 
διαςφάλιςθ ενόσ επαρκοφσ πλαιςίου προςταςίασ και φροντίδασ και θ ςταδιακι 
αυτονόμθςθ των αςυνόδευτων ανιλικων. Ο εν λόγω ςτόχοσ επιτυγχάνεται με τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ των Κζντρων, 
με τρόπο που να διαςφαλίηεται θ ελευκερία κίνθςθσ και ζκφραςθσ, ο ςεβαςμόσ τθσ 
αξιοπρζπειασ, θ αναγνϊριςθ τθσ ατομικισ αξίασ, θ κατοχφρωςθ τθσ ανεξαρτθςίασ, το 
βζλτιςτο ςυμφζρον των παιδιϊν, θ δυνατότθτα επιλογισ και θ παροχι ευκαιριϊν για 
ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε κάκε ζκφανςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ, εντόσ και εκτόσ δομισ.  
Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενεσ από τα Κζντρα υπθρεςίεσ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ: - 
Στζγαςθ, ςίτιςθ, κακαριότθτα και φφλαξθ - Προαγωγι τθσ υγείασ / διευκόλυνςθ ςτθν 
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ / ενθμζρωςθ & εκπαίδευςθ για κζματα αγωγισ υγείασ / 
κάλυψθ των αναγκϊν πρωτοβάκμιασ ιατροφαρμακευτικισ φροντίδασ των φιλοξενουμζνων 
ανθλίκων - Υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ και ψυχολογικισ ςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ και 
νομικισ υποςτιριξθσ - Εκπαίδευςθ μζςω τθσ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ των ανθλίκων 
ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και υποςτθρικτικι διδαςκαλία εντόσ τθσ δομισ (εκμάκθςθ 
ελλθνικισ γλϊςςασ, προγράμματα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, κ.ά.). - Διερμθνεία για το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν.  
 

3. Περιγραφή θζςεων 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, προτίκεται να προβεί 

ςε ςφναψθ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, γιατθν κάλυψθ: 

Α. Μίασ(1) κζςθσΦροντιςτή ανηλίκων– Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕ 

ςτην Αθήνα-Δομή Γ’ 

Β.Μίασ (1) κζςθσ Διερμηνζα ςομαλικήσ– Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων 

του ΕΕ ςτην Αθήνα-Δομή Γ’ 

Γ. Μίασ (1) κζςθσ Διερμηνζα φάρςι– Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕ 

ςτην Αθήνα-Δομή Α’ 

Δ. Μίασ (1) κζςθσ Διερμηνζα bangla– Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕ 

ςτην Αθήνα-Δομή Α’ 
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Ε. Μίασ (1) θζςησ Ψυχολόγου-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθεργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕ ςτα 

Καλάβρυτα 

Σ. Μίασ (1) θζςησ Εκπαιδευτικοφ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕ ςτα 

Καλάβρυτα 

Ζ. Μίασ (1) θζςησ Εκπαιδευτικοφ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ 

εργαςίασοριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων 

του ΕΕ ςτην Αγριά Βόλου 

Η. Μίασ (1) θζςησ Εκπαιδευτικοφ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ 

εργαςίασοριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων 

του ΕΕ ςτην Αθήνα-Δομή Α’ 

Θ. Μίασ (1) θζςησ Εκπαιδευτικοφ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ 

εργαςίασοριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων 

του ΕΕ ςτην Αθήνα-Δομή Β’ 

Ι. Μίασ (1) θζςησ Εκπαιδευτικοφ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ 

εργαςίασοριςμζνου χρόνου, για το Κζντρο Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων 

του ΕΕ ςτην Αθήνα-Δομή Γ’ 

 

4.   Απαιτοφμενα προςόντα: 

Φροντιςτήσ ανηλίκων 

 Απόφοιτοσ τουλάχιςτον δευτεροβάκμιασ  εκπαίδευςθσ  

 Συναφισ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ  

  Γνϊςθ Η/Υ 

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

Διερμηνείσ (φάρςι, bangla, ςομαλικήσ) 

•Προφορικι και γραπτι γνϊςθ τθσ ηθτοφμενθσ γλϊςςασ 

• Πολφ καλι γνϊςθ ελλθνικισ γλϊςςασ  

•Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

• Κάτοχοσ άδειασ παραμονισ και άδειασ εργαςίασ  

•Επαγγελματικι εμπειρία   

Ψυχολόγοσ 

 Κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίασ  

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

  Εμπειρία με τθν ομάδα ςτόχου τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ   

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

  Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ   
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Εκπαιδευτικόσ,  (5 άτομα) 

 Κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν Παιδαγωγικι ι τθν  Ελλθνικι 

Φιλολογία  

 Επαγγελματικι εμπειρία   

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ   

 Γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ  

 

 

5. υνοπτική περιγραφή καθηκόντων:  

Φροντιςτήσ ανηλίκων 

 Επίβλεψθ και υποςτιριξθ των ανθλίκων τθσ δομισ και διαςφάλιςθ τθσ  τθν 

ευθμερίασ  τουσ τθρϊντασ όλεσ  τισ  ςχετικζσ  πολιτικζσ  και  διαδικαςίεσ  για  τα 

ανκρϊπινα  δικαιϊματα  ςυμπεριλαμβανομζνθσ  τθσ προςταςίασ του παιδιοφ, τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ και τθσ αρχισ «μθ βλάπτειν». 

 Μζριμνα για διανομι ςυςςιτίου και επίβλεψθ τθσ διαδικαςίασ και του χρόνου 

διεξαγωγισ τθσ δράςθσ 

  Ζλεγχοσ των κοιτϊνων και των κοινόχρθςτων  χϊρων  των δικαιοφχων ωσ προσ τθν 

τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και τάξθσ  

 Συμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων 

 Συνοδεία και υποςτιριξθ των ανθλίκων  ςε απαιτοφμενα ραντεβοφ ιατρικισ ι 

άλλθσ φφςθσ 

 Ζγκαιρθ διανομι τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ 

 Συνεργαςία και ενθμζρωςθ με το επιςτθμονικό προςωπικό για ηθτιματα που 

αφοροφν ςε ανθςυχθτικζσ ςυμπεριφορζσ των ανθλίκων   

 Μθνιαία  παρακολοφκθςθ  και καταγραφι  του αποκεματικοφ ςε είδθ ατομικισ  

υγιεινισ  και ιματιςμοφ και ενθμζρωςθ του ςυντονιςτι ςχετικά με ανάγκεσ για  τισ 

νζεσ προμικειεσ   

 Επίβλεψθ των  ανθλίκων  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  νφχτασ 

Υποβολι  άμεςα αναφοράσ  ςτον ςυντονιςτι ςε περίπτωςθ εξαφάνιςθσ ανθλίκου 

• Συμμόρφωςθ με όλεσ τισ ςχετικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του ΕΕΣ / Κινιματοσ, 

για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των ανθλίκων, τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν 

αρχι «μθ βλάπτειν» 
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Διερμηνείσ (φάρςι, bangla, ςομαλικήσ) 

 • Διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ, μζςω τθσ διερμθνείασ ι/και τθσ μετάφραςθσ, ςε 

γλϊςςα, προφορικι ι/και γραπτι, που κατανοεί ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ, μεταξφ 

των ωφελοφμενων τθσ δομισ και του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, με ςκοπό τθν 

κατανόθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ των δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ςτο 

πλαίςιο των διαφορετικϊν τφπων υπθρεςιϊν που παρζχονται, τθν ικανοποίθςθ 

αιτθμάτων τουσ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ   

• Συνοδεία  ςε  εξωτερικζσ  υπθρεςίεσ  (ραντεβοφ,  νοςοκομεία  κ.λπ.), εφόςον 

απαιτείται    

• Συμμόρφωςθ με όλεσ τισ ςχετικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του ΕΕΣ / Κινιματοσ, 

για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των ανθλίκων, τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν 

αρχι «μθ βλάπτειν» 

Ψυχολόγοσ 

 Εκτίμθςθ τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των ωφελουμζνων 

 Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων για τθν ενθμζρωςθ 

του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ 

 Πραγματοποίθςθ ομαδικϊν και ατομικϊν ςυνεδριϊν για τθν ψυχολογικι 

υποςτιριξθ των ωφελουμζνων, τθν επίλυςθ κεμάτων που ανακφπτουν κατά τθ 

διάρκεια φιλοξενίασ και τθ ςυναιςκθματικι τουσ ανατροφοδότθςθ  

 Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ για τθν ανάπτυξθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για 

τθν δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό 

που εμπλζκεται ςτισ εν λόγω δραςτθριότθτεσ 

 Διευκόλυνςθ τθσ διαςφνδεςθσ των ωφελοφμενων παιδιϊν με τθν τοπικι 

κοινότθτα, μζςω ενεργειϊν και δράςεων τόςο για τθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ  

  Συμμόρφωςθ με όλεσ τισ ςχετικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του ΕΕΣ / Κινιματοσ, 

για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των ανθλίκων, τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν 

αρχι «μθ βλάπτειν» 

Εκπαιδευτικόσ,  (5 άτομα) 

 Διδαςκαλία ελλθνικισ γλϊςςασ  

 Ενιςχυτικι διδαςκαλία για τουσ ανιλικουσ που ζχουν ενταχκεί ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα  
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 Συνεργαςία με τθν κοινωνικι υπθρεςία για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ πλάνου 

προςαρμοςμζνου ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ανθλίκων  

 Συνεργαςία με τα δθμόςια ςχολεία τθσ περιοχισ για τθν εγγραφι και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ανθλίκων   

 Σχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν, διαπολιτιςμικϊν, 

ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων και λοιπϊν εκδθλϊςεων με ςτόχο τθν κινθτοποίθςθ 

των φιλοξενοφμενων και τθν  ζνταξι τουσ  ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα  

 Συμμόρφωςθ με όλεσ τισ ςχετικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του ΕΕΣ / Κινιματοσ, 

για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία των ανθλίκων, τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν 

αρχι «μθ βλάπτειν» 

Σθμείωςθ: Η καλι γνϊςθ χειριςμοφ προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτφου μπορεί να 

πιςτοποιθκεί και με δικαιολογθτικό από επαγγελματικι εμπειρία, βεβαιϊςεισ από 

εκπαιδευτικοφσ φορείσ. Όταν ηθτείται πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ απαιτείται θ προςκόμιςθ 

ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα υποβολισ του υποψθφίου ςε 

δοκιμαςία ελζγχου. 

Προαπαιτοφμενα δικαιολογθτικά  

Για τισ  ανωτζρω θζςεισαπαιτοφνται: 

 Πτυχίο (κζςεισ Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικοφ) 

 Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ (μόνο για τθ κζςθ του Ψυχολόγου) 

 Απολυτιριο Β’ βάκμιασ εκπαίδευςθσ (κζςθ Φροντιςτι ανθλίκων) 
 Άδεια παραμονισ και άδεια εργαςίασ (κζςεισ διερμθνζων) 

 Κατάκεςθπιςτοποιθτικοφ ποινικοφ μθτρϊου, με το οποίο αποδεικνφεται ότι ο 

υποψήφιοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκημα που δεν επιτρζπει την ανάληψη των 

καθηκόντων π.χ. κακοφργημα ή πλημμζλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκιςησ 

τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, καθϊσ και αδικήματα τησ βαριάσ ςωματικήσ βλάβησ, 

αρπαγήσ ανηλίκου, ακοφςιασ απαγωγήσ, προςβολήσ γενετήςιασ αξιοπρζπειασ, 

αποπλάνηςησ παιδιϊν, κατάχρηςησ ανηλίκων ςε αςζλγεια, πορνογραφίασ 

ανηλίκων, προςζλκυςησ παιδιϊν για γενετήςιουσ λόγουσ, μαςτροπείασ, 

εκμετάλλευςησ πόρνησ, αςζλγειασ ςε ανήλικο ζναντι αμοιβήσ, και εκβίαςησ, 

ςφμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. 

 Στη φάςη κατάθεςησ του φακζλου υποψηφιότητασ, μπορεί να ςυμπεριληφθεί αντί για 

πιςτοποιητικό ποινικοφ μητρϊου, υπεφκυνθ διλωςθτου υποψηφίου με την  οποία να 

βεβαιϊνει τα ανωτζρω. Επίςησ να αναφζρεται ςε αυτή, ότι ςτην περίπτωςη που επιλεγεί 

για τη ςυγκεκριμζνη θζςη θα προςκομίςειπιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου. 
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 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζκαςτθ 

 Βιογραφικό ςθμείωμα  

Σα ανωτζρω δικαιολογητικά θεωροφνται προαπαιτοφμενα προκειμζνου η αίτηςη 

υποψηφιότητασ  να θεωρηθεί ζγκυρη. Η ζλλειψη ζςτω και ενόσ εκ των ανωτζρω ςυνιςτά 

λόγο αποκλειςμοφ του υποψηφίου από τη διαδικαςία αξιολόγηςησ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Φροντιςτήσ  ανηλίκων 

α. Απόφοιτοσ τουλάχιςτον 

δευτεροβάκμιασ  

εκπαίδευςθσ 

20 βακμοί Απολυτιριο Λυκείου  

β. Συναφισ επαγγελματικι 

εμπειρία με τθν ομάδα 

ςτόχου 

20 βακμοί Αντίγραφο ςφμβαςθσ τυχόν 

προθγοφμενθσ εργαςίασ.  

Βεβαίωςθ με αναλυτικι 

περιγραφι κακθκόντων.  

Ζωσ 1 ζτοσ: 10 βακμοί 

> 1 ζτοσ: 20 βακμοί 

γ. Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

 

 

10 βακμοί Βεβαίωςθ αγγλικισ γλϊςςασ Επίπεδο Lower: 5 

Βακμοί 

Επίπεδο Proficiency 

(άριςτθ γνϊςθ): 10 

βακμοί 

δ. Γνϊςθ Η/Υ  10 βακμοί Πιςτοποίθςθ Απλι βεβαίωςθ: 5 

βακμοί 

Πιςτοποιθτικό : 10 

βακμοί 

ε. Συνζντευξθ 40 βακμοί   

ΤΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Διερμηνείσ φάρςι, bangla, ςομαλικήσ 

α. Προφορικι και γραπτι 
γνϊςθ ηθτοφμενθσ 
γλϊςςασ     

30 βακμοί Πιςτοποίθςθ διερμθνεία ι/ 

και Πτυχίο (επιπζδου 

τουλάχιςτον ISCED 4) ςε 

χϊρα που θ επίςθμθ γλϊςςα 

Πιςτοποιθτικό που 

αποδεικνφει τθν  

εκνικότθτα: 10 Βακμοί  

 Φπαρξθ πτυχίου : 20  
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

είναι θ ηθτοφμενθ ι/ και 

Πιςτοποιθτικό που να  

αποδεικνφει τθν εκνικότθτα 

βακμοί  
 
Πιςτοποίθςθ  

διερμθνείασ: 30  

βακμοί  

β. Γνϊςθ ελλθνικισ  

γλϊςςασ 

10 βακμοί Πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ 

ελλθνομάκειασ, Κάτοχοσ 

πτυχίου (επιπζδου 

τουλάχιςτον ISCED 4) ςτθν  

Ελλάδα   

 

Πιςτοποιθτικό  /  

βεβαίωςθ 

ελλθνομάκειασ: 10 

βακμοί  

 

γ.  Γνϊςθ αγγλικισ  

γλϊςςασ 

10 βακμοί Πτυχίο/βεβαίωςθ αγγλικισ 

γλϊςςασ 

Επίπεδο Lower: 5 

βακμοί 

Επίπεδο Proficiency : 10 

βακμοί 

δ. Προχπθρεςία και 

εμπειρία με τθν ομάδα 

ςτόχο   

10 βακμοί Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

 

Αντίγραφο ςφμβαςθσ τυχόν 

προθγοφμενθσ εργαςίασ.  

 

Βεβαίωςθ με αναλυτικι 

περιγραφι κακθκόντων 

 

Ζωσ 11 μινεσ : 5 

βακμοί 

> 1 ζτοσ: 10 βακμοί 

ε. Συνζντευξθ 40 βακμοί   

ΤΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 Ψυχολόγοσ 

α. Κάτοχοσ πτυχίου 

ψυχολογίασ 

 30 βακμοί Πτυχίο ι /και άλλο τίτλο 

ςπουδϊν  

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

β. Συναφισ επαγγελματικι 

εμπειρία  

10 βακμοί  Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ  

Αντίγραφο ςφμβαςθσ τυχόν 

προθγοφμενθσ εργαςίασ 

Βεβαίωςθ με αναλυτικι 

περιγραφι κακθκόντων 

Ζωσ 1 ζτοσ: 5 βακμοί 

> 1 ζτοσ: 10 βακμοί 

 

γ. Γνϊςθ Η/Υ   10 Βακμοί Πιςτοποίθςθ   Απλι βεβαίωςθ: 5 

Βακμοί  

Πιςτοποιθτικό : 10 

βακμοί 

δ. Γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ  10 βακμοί  Πτυχίο/ βεβαίωςθ αγγλικισ 

γλϊςςασ 

Επίπεδο Lower: 5 

Βακμοί Επίπεδο 

Proficiency (άριςτθ 

γνϊςθ): 10 βακμοί 

ε. Συνζντευξθ 40 βακμοί   

ΤΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

α. Κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΙ 
Παιδαγωγικϊν ςπουδϊν ι 
Ελλθνικισ Φιλολογίασ 

30 βακμοί Πτυχίο ΑΕΙ  

β. Προχπθρεςία και εμπειρία 
με τθν ομάδα ςτόχο   

10 βακμοί Δφο (2) ςυςτατικζσ 
επιςτολζσ 
 
Αντίγραφο 
ςφμβαςθσ τυχόν 
προθγοφμενθσ 
εργαςίασ.  
 
Βεβαίωςθ με 
αναλυτικι 
περιγραφι 
κακθκόντων 
 

Ζωσ 11 μινεσ : 5 βακμοί 

> 1 ζτοσ: 10 βακμοί 

γ.  Γνϊςθ αγγλικισ  

γλϊςςασ 

10 βακμοί Πτυχίο/βεβαίωςθ Επίπεδο Lower: 
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αγγλικισ γλϊςςασ  5 βακμοί 

Επίπεδο Proficiency : 10 

βακμοί 

δ. Γνϊςθ Η/Υ  10 βακμοί Σχετικι βεβαίωςθ ι 
πιςτοποίθςθ 

Βεβαίωςθ: 

 5 βακμοί 

Πιςτοποίθςθ:  

10 βακμοί 

ε. Συνζντευξθ 40 βακμοί   

ΤΝΟΛΟ 100 βαθμοί   

Σθμείωςθ: Οι υποψιφιοι που κα επιλεγοφνκα πρζπει να υποβλθκοφν ςε απαραίτθτεσ 

ιατρικζσ εξετάςεισ προκειμζνου να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό υγείασ ςε ιςχφ, 

ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) 

υγειονομικι διάταξθ του Υπουργείου Υγείασκαι τθν υπ’αρικμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-

2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαςθτου Υπουργείου Υγείασ. 

Οι αιτιςεισ αποςτζλλονται αποκλειςτικάταχυδρομικά ςτα γραφεία του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

Σταυροφ: Λυκαβθττοφ 1, Τ.Κ. 106 72, Ακινα, (Υπθρεςία Πρωτοκόλλου, 6οσ Όροφοσ), Υπόψθ 

Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, από 25/2/2022 ζωσ και 8/3/2022. 

Όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα ςυνοδεφονται από διαβιβαςτικό ζγγραφο,ςτο 

οποίο κα αναφζρεται θ κζςθ για τθν οποία ενδιαφζρεται ο υποψιφιοσ. Το ςφνολο των 

δικαιολογθτικϊν κα υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν εξωτερικι όψθ του 

οποίου οι υποψιφιοι κα αναγράφουν ευκρινϊσ: 

- Σην λζξη ΑΙΣΗΗ. 

-  Σα ςτοιχεία του αποςτολζα (ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, αριθμόσ τηλζφωνου). 

Σημείωςη: Τα αποδεικτικά των προςόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμωσ 

επικυρωμζνα. 

Διευκρινίηεται ότι ο φάκελοσ τθσ αίτθςθσ πρζπει να ζχει αποςταλείμζχρι τθν λιξθ τθσ 

προκεςμίασ (8/3/2022), και να προκφπτει από τθ ςχετικι ςφραγίδα ι το αποδεικτικό 

κατάκεςθσ.Με τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ οι υποψιφιοι καλαμβάνουν αρικμό 

πρωτοκόλλου αιτιςεωσ από τθν αρμόδια υπθρεςία του ΕΕΣ.Αιτιςεισ που υποβάλλονται 

μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

Η ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ πρόςκλθςθσ κα γίνει ςτθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ, με τθν περάτωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ηθτιςουν περαιτζρω πλθροφόρθςθ εγγράφωσ μζςω e-mailςτο 

swd@redcross.gr. 

mailto:swd@redcross.gr

