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Αθήνα, 10/02/2021 

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. Περιγραφήτου Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων 

Το Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων (MFC) αποτελεί πρόγραμμα του ΕΕΣ που υλοποιείται 

ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ και ςτοχεφει ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςε πρόςφυγεσ και 

μετανάςτεσ, με κφριο  ςτόχο τθν υποςτιριξι τουσ  μζςω ςυμβουλευτικισ και κακοδιγθςθσ 

προκειμζνου να διευκολυνκεί θ ενταξιακι τουσ διαδικαςία. Το Πολυδφναμο Κζντρο 

ακολουκεί μία ολιςτικι προςζγγιςθ που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανκεκτικότθτασ και 

τθν ενδυνάμωςθ των προςφφγων και των μεταναςτϊν ϊςτε να αποκτιςουν τον ζλεγχο τθσ 

κακθμερινισ τουσ ηωισ. 
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Οι υπθρεςίεσ του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων ςτθν Ακινα περιλαμβάνουν τα 

κάτωκι: 

Αθήνα 

 Σηλεφωνική Γραμμή τήριξησ και Ενημζρωςησ 

Η Τθλεφωνικι Γραμμι (Hotline) παρζχει ςωςτι, επικαιροποιθμζνθ πλθροφόρθςθ, 

κακοδιγθςθ, υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ ςτθν μθτρικι γλϊςςα προςφφγων και μεταναςτϊν 

που ηουν ςτθν Ελλάδα. Ταυτόχρονα, παρζχεται διερμθνεία και διαμεςολάβθςθ προσ 

δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, που ζρχονται ςε επαφι με τον προςφυγικό και 

μεταναςτευτικό πλθκυςμό ςε όλθ τθν Ελλάδα. Η Τθλεφωνικι Γραμμι καλφπτει 12 γλϊςςεσ 

και διαλζκτουσ. 

 Κοινωνική Τπηρεςία 

Εξειδικευμζνο προςωπικό παρζχει εξατομικευμζνεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε πρόςφυγεσ 

και μετανάςτεσ, βοθκϊντασ τουσ ςτισ κακθμερινζσ τουσ επιλογζσ και βοθκϊντασ τουσ να 

εγκλιματιςτοφν ςτθ χϊρα υποδοχισ. Οι επωφελοφμενοι μποροφν να αιτθκοφν ςτθν 

Κοινωνικι Υπθρεςία υλικι βοικεια, παραπομπζσ για ιατρικι περίκαλψθ, παραπομπι για 

ςτζγαςθ, εγγραφι ςε δθμόςιο ςχολεία και άλλα. 

 Νομική υμβουλευτική ςε θζματα δικαιωμάτων και διαδικαςιϊν 

Η Υπθρεςία Νομικισ Συμβουλευτικισ ςε κζματα δικαιωμάτων και διαδικαςιϊν είναι μια 

υπθρεςία παροχισ νομικισ πλθροφόρθςθσ, που παρζχει κατευκφνςεισ και ενθμζρωςθ 

ςχετικά με τα διαφορετικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ του αςφλου, τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ προςφφγων και μεταναςτϊν, τθ διαδικαςία οικογενειακισ επανζνωςθσ, 

κακϊσ και τθ διαδικαςία ζκδοςθσ δθμόςιων εγγράφων όπωσ το ΑΦΜ, θ κάρτα ανεργίασ, θ 

κάρτα μετρό κτλ. 

 Χϊροσ Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ο Χϊροσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ είναι ζνασ από τουσ ηωτικοφσ χϊρουσ του Κζντρου. 

Εξειδικευμζνο προςωπικό και εκελοντζσ βοθκοφν τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ 

απαντϊντασ ςτισ ερωτιςεισ τουσ. Ο Χϊροσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ είναι ζνα μζροσ όπου 

μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, εκτόσ από τισ οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ τουσ με τισ Υπθρεςίεσ 

του Κζντρου, μποροφν να απολαφςουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, να διαβάςουν 

ζνα βιβλίο ι να ςυνομιλιςουν με ζναν φίλο χωρίσ ραντεβοφ. Στο Χϊρο Κοινωνικισ 

Δικτφωςθσ βρίςκεται και θ Παιδικι Γωνιά, όπου οι γονείσ μποροφν να χαροφν το παιχνίδι 

με τα παιδιά τουσ και να περάςουν ποιοτικό οικογενειακό χρόνο. 

 Μαθήματα Ελληνικήσ και Αγγλικήσ γλϊςςασ 

Το πρόγραμμα εκμάκθςθσ ελλθνικϊν και αγγλικϊν για ενιλικεσ προςφζρεται από 

εξειδικευμζνο προςωπικό με εμπειρία ςτθν εκμάκθςθ ενθλίκων ςε πολυπολιτιςμικό 



 

3 

 

πλαίςιο. Οι κφκλοι μακθμάτων ζχουν τρίμθνθ διάρκεια και τα τμιματα καλφπτουν 

διαφορετικά επίπεδα (αρχαρίων, μεςαίο επίπεδο και προχωρθμζνο). 

 

 Ψυχοκοινωνικζσ Δραςτηριότητεσ για παιδιά 

Στο Κζντρο προςφζρονται δραςτθριότθτεσ για παιδιά προςχολικισ θλικίασ, παιδιά θλικίασ 

6-12, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ ςε εφιβουσ. Ο Παιδαγωγόσ του Κζντρου με 

εκπαιδευμζνουσ εκελοντζσ τόςο από τον ελλθνικό όςο και από τον προςφυγικό πλθκυςμό 

υλοποιοφν ςε ςτακερι βάςθ το Νθπιαγωγείο, το οποίο λειτουργεί ωσ προετοιμαςία πριν 

τθν εγγραφι ςτο δθμόςιο ςφςτθμα. Επίςθσ, τα παιδιά ςχολικισ θλικίασ υποςτθρίηονται με 

ενιςχυτικι διδαςκαλία ενϊ θ ομάδα εφιβων ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, τισ οποίεσ επιλζγουν και ςυνδιαμορφϊκουν με τον Παιδαγωγό. 

 Ψυχοκοινωνικζσ Δραςτηριότητεσ για ενήλικεσ 

Οι ενιλικεσ πρόςφυγεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ 

περιλαμβάνουν τθν προετοιμαςία για τθν απαςχολθςιμότθτα, υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ 

βιογραφικοφ, δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ηωισ, ομάδεσ γυναικϊν/μαμάδων, 

κακϊσ και τον εκελοντιςμό ςτισ δράςεισ του Κζντρου. 

3. Περιγραφή θζςεων 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, προτίκεται 

να προβεί ςε ςφναψθ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, γιατθν κάλυψθ: 

• Μίασ(1) κζςθσΔιερμηνζα Αραβικϊν – Κουρδικϊν– Ζμμιςκο προςωπικό με 

ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, ςτο Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων 

ςτθνΑθήνα 

• Μίασ (1) κζςθσ Τπαλλήλου Διαχείριςησ Πληροφόρηςησ (InformationOfficer) - 

Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, ςτο Πολυδφναμο 

Κζντρο Προςφφγων ςτθν Αθήνα 

• Μίασ (1) κζςθσΤπαλλήλου Νομικήσ υμβουλευτικήσ ςε θζματα δικαιωμάτων και 

διαδικαςιϊν (MABS) - Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου, ςτο Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων ςτθν Αθήνα 

 

4. Απαιτοφμενα προςόντα: 

Διερμηνζασ Αραβικϊν – Κουρδικϊν , (1 άτομο) 

 Προφορικι και γραπτι γνϊςθ τθσ ηθτοφμενθσ γλϊςςασ 
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 Πολφ καλι γνϊςθ ελλθνικισ γλϊςςασ  

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ  

 Κάτοχοσ άδειασ παραμονισ και άδειασ εργαςίασ  

 Επαγγελματικι εμπειρία ωσ διερμθνζασ 

 Εμπειρία εργαςίασ με πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ/αιτοφντεσ άςυλο 

 Εμπειρία εργαςίασ ςε μια πολυπολιτιςμικι ομάδα 

Τπάλληλοσ διαχείριςησ πληροφόρηςησ,  (1 άτομο) 

 Κάτοχοσ πτυχίου ςε ςχετικό αντικείμενο (Πλθροφορικι με γνϊςεισ προγραμματιςμοφ, 

λογιςμικϊν και ςτατιςτικισ) 

 Επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

 Εργαςιακι εμπειρία με μετανάςτεσ / πρόςφυγεσ / αιτοφντεσ άςυλο 

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ   

 ΓνϊςθχειριςμοφΗ/Υ (Windows, word processing, powerpoint, spreadsheets, data 

management, wordpress) 

 

Τπάλληλοσ υμβουλευτικήσ ςε θζματα δικαιωμάτων και διαδικαςιϊν (MABS), (1 

άτομο) 

 Κάτοχοσ πτυχίου ςε ςχετικό αντικείμενο (Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ, Πολιτικζσ 

Επιςτιμεσ) 

 Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ υποκζςεων ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ του Υπουργείου 

Μετανάςτευςθσ και Αςφλου 

 Γνϊςθ του Εκνικοφ, Ευρωπαϊκοφ και Διεκνοφσ Προςφυγικοφ Δικαίου 

 Εργαςιακι εμπειρία με μετανάςτεσ / πρόςφυγεσ / αιτοφντεσ άςυλο 

 Γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ   

 ΓνϊςθχειριςμοφΗ/Υ  (Windows, word processing, powerpoint, spreadsheets) 

 
5. Περιγραφή καθηκόντων:   

 

Διερμηνζασ Αραβικϊν - Κουρδικϊν, (1 άτομο) 

 Παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ των υπόλοιπων 

υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτο Πολυδφναμο Κζντρο (ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ, 

εκπαιδευτικζσ,κ.ά.) 

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ υποδοχισ ςε ςυνεργαςία με το υπόλοιπο προςωπικό 

του ΠολυδφναμουΚζντρου 

 Συνοδεία μεταναςτϊν και προςφφγων ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ όταν αυτό είναι 

απαραίτθτο και υποςτιριξθ τουσ μζςω διερμθνείασ και  κακοδιγθςθσ μζςα ςτο 

ςφςτθμα 

 Επικαιροποίθςθ των πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθν υπθρεςία και διαςφάλιςθ τθσ 

πρόςβαςθσ των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ ς’αυτζσ  
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 Συμβουλζσ ςτα υπόλοιπα μζλθ του προςωπικοφ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

ενθμζρωςθ τουσ ςε πολιτιςμικά κζματα, με τθ βοικεια των υπόλοιπων πολιτιςμικϊν 

διαμεςολαβθτϊν του Πολυδφναμου Κζντρου 

 Αναφορά περιπτϊςεων όπου υπάρχει υποψία κακοποίθςθσ και λοιπϊν κεμάτων 

ανθςυχίασ που ςχετίηονται με επιβλαβείσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ ςφμφωνα με τθν 

πολιτικι προςταςίασ του ΕΕΣ 

 Συλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων ι ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν τθσ 

Υπθρεςίασ 

 Τακτικι τιρθςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα δεδομζνων τουΚζντρου και 

διατιρθςθ αρχείων που απαιτοφνται για τθν επαλικευςθ των ποςοτικϊνδεικτϊν 

 Τιρθςθ αρχείου τθσ Υπθρεςίασ 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ κειμζνων και υλικοφ προσ εξωτερικι δθμοςίευςθ (ιςτοςελίδα, 

εςωτερικι/ εξωτερικι πλθροφόρθςθ τουΕΕΣ) 

 

Τπάλληλοσ διαχείριςησ πληροφόρηςησ, (1 άτομο) 

 Δθμιουργία, διατιρθςθ, προςαρμογι και επικαιροποίθςθ τουςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν που κα είναι άμεςα προςβάςιμο ςτισ υπθρεςίεσ του 

Πολυδφναμου Κζντρου ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ και ςτον προςφυγικό πλθκυςμό 

 Σχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ, προςαρμογι και επικαιροποίθςθ των ποιοτικϊν και 

ποςοτικϊν δεικτϊν των δραςτθριοτιτων και υπθρεςιϊν του Πολυδφναμου Κζντρου ςε 

Ακινα και Θεςςαλονίκθ αλλά και δυνθτικά όλων των μεταναςτευτικϊν προγραμμάτων 

που υλοποιεί ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του ΕΕΣ. Περιλαμβάνεται θ ανάπτυξθ και 

θ εφαρμογι νζων δραςτθριοτιτων-υπθρεςιϊν 

 Συλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων ι ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν  

 Ανάπτυξθ και παρακολοφκθςθ τουςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεδομζνων των Κζντρων 

 Παραγωγι υλικοφ (φυλλάδια, ενθμερωτικά δελτία) και τιρθςθ αρχείου υλικοφ ςχετικά 

με τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτα Κζντρα 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ κειμζνων και υλικοφ προσ δθμοςιοποίθςθ (ιςτοςελίδα, 

εςωτερικι/ εξωτερικι πλθροφόρθςθ του ΕΕΣ)  

 Διατιρθςθ αρχείωνπου απαιτοφνται για τθν επαλικευςθ των ποςοτικϊν δεικτϊν 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςυνεργαςίατων Κζντρωνμε άλλεσ υπθρεςίεσ/δραςτθριότθτεσ του 

Κινιματοσ του Ερυκροφ Σταυροφ 

 Συμμετοχι ςτθν εποπτεία και τισ ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ του Κζντρων 

 Παροχι ανατροφοδότθςθσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ και ςτο Συντονιςτι του Κζντρου 

ςφμφωνα  με τισ γραμμζσ επικοινωνίασ 

 Αναφορά περιπτϊςεων για τισ οποίεσ υπάρχει υποψία κακοποίθςθσ και λοιπϊν 

κεμάτων ανθςυχίασ που ςχετίηονται με επιβλαβείσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ 

ςφμφωνα με τθν Πολιτικι Προςταςίασ του ΕΕΣ 

 

Τπάλληλοσ υμβουλευτικήσ ςε θζματα δικαιωμάτων και διαδικαςιϊν (MABS), (1 

άτομο) 
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 Υποςτιριξθ του Συντονιςτι του Κζντρου για τθν τιρθςθ και τθνπαρακολοφκθςθ των 

ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεικτϊν των δραςτθριοτιτων που υλοποιεί θ υπθρεςία, 

ςυμπεριλαμβανομζνων του ςχεδιαςμοφ και τθσυλοποίθςθσ νζων δραςτθριοτιτων 

 Διεξαγωγι ςυνεντεφξεων με ωφελοφμενουσ με τθν υποςτιριξθ διερμθνζων για 

ηθτιματα που άπτονται των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων τουσ και των διαδικαςιϊν 

αςφλου και κεμάτων οικογενειακισ επανζνωςθσ μζςω του Κανονιςμοφ Δουβλίνου ΙΙΙ 

 Προετοιμαςία ςχετικοφ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ των προςφφγων που 

επιςκζπτονται το Κζντρο με ςκοπό τθν αναηιτθςθ πλθροφόρθςθσ 

 Εξαςφάλιςθ επικαιροποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ ςε κζματα δικαιωμάτων και 

διαδικαςιϊν, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των προςφφγων ςε άλλεσ 

υπθρεςίεσ  

 Παροχι ςχετικϊν πλθροφοριϊν και ςυμβουλϊν, κακϊσ και παραπομπζσ ςε υπθρεςίεσ 

που παρζχουν νομικι ςυνδρομι, όπου κρίνεται απαραίτθτο 

 Υποςτιριξθ των ωφελοφμενων ςτθ δθμιουργία ατομικϊν φακζλων που περιλαμβάνουν 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ διαδικαςία αςφλου και ζνταξθσ (ςυμπλιρωςθ δθμόςιων 

εγγράφων ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κοινωνικι αςφάλιςθ κ.λπ.) 

 Συλλογι, επεξεργαςία και διαχείριςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ που δίνουν οι 

ωφελοφμενοι για τθν υπθρεςία μζςω του μθχανιςμοφ ανατροφοδότθςθσ  

 Ανάπτυξθ ςυνεργιϊν με άλλουσ ανκρωπιςτικοφσ οργανιςμοφσ 

 

 

Καθήκοντα που ιςχφουν για όλο το προςωπικό του Ερυθροφ ταυροφ και τησ Ερυθράσ 

Ημιςελήνου  

 

 Ενεργόσ ςυμμετοχι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ 

 Συμμόρφωςθ και εργαςία ςφμφωνα με τισ Αρχζσ και τισ αξίεσ του Κινιματοσ ΕΣ/ΕΗ 

 Εκτζλεςθ οποιονδιποτε άλλων ςχετικϊν με τθν εργαςία κακθκόντων και ευκυνϊν που 

μπορεί να ανατεκοφν από το ςυντονιςτι του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων 

 

Για τισανωτζρω θζςεισαπαιτοφνται : 

 Πτυχίο (πλην τησ θζςησ διερμηνζα) 

 Άδεια παραμονήσ και άδεια εργαςίασ (μόνο για τη θζςη διερμηνζα) 

 

 Κατάθεςη πιςτοποιητικοφ ποινικοφ μητρϊου, 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 



 

7 

 

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, υπεφθυνη δήλωςη του υποψηφίου με την  οποία να 

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

για τη ςυγκεκριμζνη θζςη θα προςκομίςει πιςτοποιητικό ποινικοφ μητρϊου. 

 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζκαςτη 

 Βιογραφικό ςημείωμα  

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. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (ΑΡΑΒΙΚΩΝ - ΚΟΤΡΔΙΚΩΝ) 

α. Προφορικι 
και γραπτι 
γνϊςθ 
ηθτοφμενθσ 
γλϊςςασ     

30 βακμοί Πιςτοποίθςθ διερμθνεία ι/ 

και Πτυχίο (επιπζδου 

τουλάχιςτον ISCED 4) ςε 

χϊρα που θ επίςθμθ γλϊςςα 

είναι θ ηθτοφμενθ ι/ και 

Πιςτοποιθτικό που να  

αποδεικνφει τθν εκνικότθτα 

Πιςτοποιθτικό 

που αποδεικνφει 

τθν  

εκνικότθτα: 10 

Βακμοί  

 Φπαρξθ πτυχίου : 

20  

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  

10 βακμοί Πτυχίο/βεβαίωςθ αγγλικισ 

γλϊςςασ 

Επίπεδο Lower: 5 

βακμοί 
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γλϊςςασ 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 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

α. Κάτοχοσ πτυχίου  30 βακμοί Πτυχίο ςε ςχετικό 
αντικείμενο 
(Πλθροφορικι) 

 

β. Συναφισ 

Προχπθρεςία  

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 
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γ.  Γνϊςθ αγγλικισ  

γλϊςςασ 

10 βακμοί Πτυχίο/βεβαίωςθ 

αγγλικισ γλϊςςασ 

Επίπεδο Lower: 

 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 βακμοί   

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΩΝ 

(MABS) 

α. Κάτοχοσ πτυχίου  30 βακμοί Πτυχίο ςε ςχετικό 
αντικείμενο 
(Διεκνείσ και 
Ευρωπαϊκζσ 
Σπουδζσ, Πολιτικζσ 
Επιςτιμεσ) 

 

β.ΣυναφισΠροχπθρεςία  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 

αγγλικισ γλϊςςασ 

Επίπεδο Lower: 

 5 βακμοί 
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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 βακμοί   

 

Σημείωςη: Οι υποψήφιοι/εσ που θα επιλεγοφνθα πρζπει να υποβληθοφν ςε απαραίτητεσ 

ιατρικζσ εξετάςεισ προκειμζνου να προςκομίςουν πιςτοποιητικό υγείασ ςε ιςχφ, 

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

υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείασκαι την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-

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

Οι αιτιςεισ αποςτζλλονται αποκλειςτικά ταχυδρομικά ςτα γραφεία του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

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

Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, από 10/02/2021 ζωσ και16/02/2021. 

Όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα ςυνοδεφονται από διαβιβαςτικό ζγγραφο,ςτο 

οποίο κα αναφζρεται ευκρινϊσ 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: 

- Ση λζξη ΑΙΣΗΗ 

-Ση θζςη εργαςίασ για την οποία ενδιαφζρεται 

- 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 (16/02/2021)θ οποία κα αποδεικνφεται από τθ ςχετικι ςφραγίδα ι το 

αποδεικτικό κατάκεςθσ.Με τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ οι υποψιφιοι κα λαμβάνουν 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. Τυχόν ενςτάςεισ κατά των 
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αποτελεςμάτων κα γίνουν δεκτζσ εντόσ τριθμζρου από τθνανάρτθςθ των εν λόγω 

αποτελεςμάτων και κα εξεταςτοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Οι ενιςτάμενοι κα 

ενθμερωκοφν εγγράφωσ για τθν πορεία τθσ ζνςταςισ τουσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν περαιτζρω πλθροφόρθςθ εγγράφωσ μζςω e-

mailςτο swd@redcross.gr. 

mailto:swd@redcross.gr

