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ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση του Ν.Π. Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση
Θεσμοί-ΕΚΠΕΘΕ για την υλοποίηση του έργου Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Ευρωπαϊκής Έκφρασης ΙΝΟΗ» , με κωδικό ΟΠΣ 5048455, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020, προκηρύσσει και ζητά να προσλάβει τις

παρακάτω ειδικότητες: Συντονιστή Δομής, Διοικητικοί υπάλληλοι, Κοινωνικοί
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Διερμηνείς Αραβικών-Φαρσί-Νταρί-ΠαστούΟυρντού, Νομικό, Νοσηλευτή, Γενικών Καθηκόντων, Φύλακες, Διατροφολόγο,
Μάγειρα, Βοηθό Μάγειρα.
Διάρκεια σύμβασης: 12μήνες, Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Έναρξη εργασίας: Άμεσα
Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΙΝΟΗ, Αθήνα, Πλατεία Αμερικής

Αποστολή βιογραφικών & συνοδευτικής επιστολής έως 8/11/2019 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: ekfrasi@ekfrasi.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.
Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη μέχρι και 15/11/2019 μόνο
όσοι βάσει βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής αξιολογηθούν
θετικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης
(συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.
5.

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται)
Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

ΘΕΣΕΙΣ
1 θέση Συντονιστή Δομής -Κωδικός Θέσης 1



Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που
αφορούν τους φιλοξενούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας της Δομής. Παρέχει
κατευθύνσεις στο προσωπικό της Δομής για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που
ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Φροντίζει για το βέλτιστο συμφέρον των
παιδιών. Φροντίζει για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας, του Κώδικα Δεοντολογίας, τις
αρχές και τα μέσα της παρέμβασης για την εφαρμογή των υπηρεσιών και των δράσεων της Δομής.
Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη. Εκπροσωπεί τη δομή σε συναντήσεις εργασίας.
Αναλαμβάνει τη διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό. Είναι υπεύθυνος για τη
διοικητική οργάνωση, την οικονομική διαχείριση, την σωστή τήρηση και ενημέρωση των φακέλων
και αρχείων. Έχει στην ευθύνη της ικανοποίησης των υποχρεώσεων προς τους φορείς
χρηματοδότησης. Συμμετέχει και οργανώνει τις ομάδες προσωπικού, στις εποπτείες, και στις
εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•
•

Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών / Θετικών επιστημών
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

•

Γνώση χειρισμού Η/Υ

4 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων -Κωδικός Θέσης 2

Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, παροχή ενημερωτικού
και συμβουλευτικού υλικού, επίλυση αποριών για τη λειτουργία της δομής και των παροχών
που προσφέρονται, διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων της δομής,
ιδίως τήρηση του αρχείου με τις δαπάνες και έκδοση παραστατικών για κάθε συναλλαγή
μεταξύ της δομής και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ανανέωση των
προμηθειών της δομής σε αναλώσιμα και υλικά, διεξαγωγή κάθε ενέργειας που ανάγεται στη
διοικητική, γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της δομής, αναπαραγωγή εγγράφων
και διακίνηση της αλληλογραφίας.

Επιθυμητά προσόντα:
•

Πτυχίο Διοικητικών / Οικονομικών / Κοινωνικών Επιστημών / Θετικών επιστημών

•
•

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας.
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

•

Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

•

Γνώση χειρισμού Η/Υ

3 θέσεις Κοινωνικοί Λειτουργοί-Κωδικός Θέσης 3
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: παροχή καθημερινής φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στον
ξενώνα φιλοξενίας και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που ανατίθενται προς τον
σκοπό αυτό, η ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο
πληθυσμό, η διατήρηση αρχείου περιστατικών, η εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών
αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής
υποστήριξης, η οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την
παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων προκύψουν ανά
περίπτωση εντός και εκτός του φορέα, η τήρηση όλων των στοιχείων υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, η διαμόρφωση, σε συνεργασία με το συντονιστή
του ατομικού πλάνου δράσης του ανήλικου, η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας, οι συνοδείες σε
νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•

Τίτλος Σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με
ευάλωτες ομάδες

•

Γνώση χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS OFFICE, χρήση υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

•
•
•

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους φορείς
Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των
προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2 θέσεις Ψυχολόγοι-Κωδικός Θέσης 34
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των
ωφελουμένων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης, ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη
δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό α) τη διαχείριση άγχους, β) το χειρισμό
συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη συμπεριφορά, γ) την αντιμετώπιση κρίσεων που
σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση, δ) την ψυχολογική αποφόρτιση των
ωφελουμένων της δομής, ε) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους, τη
συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων παιδιών τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των
ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας όσο και για την ενημέρωση και
προετοιμασία των ωφελουμένων παιδιών την παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει
της κατάστασης της ψυχικής υγείας του παιδιού. Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές
εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.
Επιθυμητά προσόντα:

•
•
•
•
•

Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης)

•

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

4 θέσεις Παιδαγωγοί- Κωδικός Θέσης 5
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: εκτίμηση, προσδιορισμός και διαχείριση κοινωνικών,
εκπαιδευτικών και προνομιακών αναγκών φιλοξενούμενων, σχεδιασμό και υλοποίηση
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, ενισχυτική διδασκαλία, διευκόλυνση
πρόσβασης των ωφελούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, σχεδιασμός
και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Επίσης
συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•

Πτυχίο Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής, Γυμναστικής Ακαδημίας Προϋπηρεσία
σε
αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε
καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
Γνώση χειρισμού Η/Υ

4 θέσεις Διερμηνείς Αραβικών & Φαρσί-Νταρί- Ουρντού Κωδικός Θέσης 6
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η διερμηνεία και διευκόλυνση της επικοινωνίας , σε γλώσσα,
προφορική ή/και γραπτή και η συνδρομή του σε όλες τις διαδικασίες όπου είναι απαραίτητη
η παρουσία του για την επικοινωνία του προσωπικού με τους φιλοξενούμενους της δομής, η
δέσμευση να τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας, να λειτουργεί ως
οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η
εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν
την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση, να παρέχει τις υπηρεσίες διερμηνείας οπουδήποτε
κριθεί απαραίτητο. Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη
θέση.

Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•

Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (Γραπτή και Προφορική).
Άριστη γνώση της Αραβικής (Γραπτή και Προφορική).
Άριστη γνώση Φαρσί-Νταρί (Γραπτή και Προφορική).
Άριστη γνώση Ουρντού (Γραπτή και Προφορική).
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφή αντικείμενο

1 θέση Νομικών- Κωδικός Θέσης 7
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η παροχή νομικών συμβουλών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασυνόδευτων ανήλικων εντός και εκτός
δομής, τη νομική εκπροσώπησή τους και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται
για την εξασφάλιση διεθνούς προστασίας και την έκδοση άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους. Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που
αντιστοιχούν στη θέση.
Επιθυμητά προσόντα:
•

Τριετή (3 έτη ) δικηγορική εμπειρία, γνώση και ενασχόληση με το δίκαιο αλλοδαπών,
με υποθέσεις αιτημάτων ασύλου και το ζήτημα της παιδικής προστασίας.

•
•
•
•
•
•
•

Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Σπουδών.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Γνώση των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
Κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων στο τομέα της ανθρωπιστικής προστασίας.
Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση σε πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
Γνώση χειρισμού Η/Υ

1 θέση Νοσηλευτή -Κωδικός Θέσης 8
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η λήψη ιατρικού ιστορικού, στη βάση των ατομικών ιατρικών
φακέλων των ωφελούμενων της δομής, κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής
φροντίδας, στο οποίο θα πρέπει να σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που θα πρέπει να
κάνει το κάθε παιδί και ο χρόνος εμβολιασμού του, η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως
απαιτείται να ακολουθήσει ένα παιδί, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις,
η παροχή πρώτων βοηθειών, η παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της
κατάστασης της υγείας του, η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα
πρώτων βοηθειών ή που είναι απαραίτητα για την αγωγή του κάθε ωφελούμενου παιδιού,
καθώς και αναλώσιμων υλικών πρώτων βοηθειών. Επίσης συνοδείες και όλες οι διοικητικές
εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.

Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•
•

Πτυχίο ή δίπλωμα νοσηλευτικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή
Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών
Προϋπηρεσία 2 ετών
Γνώση της αγγλικής,
Γνώση χειρισμού Η/Υ

8 θέσεις Γενικών Καθηκόντων-Φροντιστές -Κωδικός Θέσης 9
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: Επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων της δομής και επίλυση
θεμάτων που ανακύπτουν, υποστήριξη των λειτουργιών της δομής και των φιλοξενουμένων
της, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Συντονιστή λειτουργίας της Δομής και του
απασχολούμενου προσωπικού, αντιμετώπιση κάθε περίπτωση κρίσης και επείγοντος

περιστατικού και έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας, η
επιμέλεια και έλεγχος του βασικού εξοπλισμού υγιεινής & καθαριότητας δωματίων και την
οργάνωση γενικής καθαριότητας σε συνεργασία με τα παιδιά και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
της Δομής, η διανομή βασικών αγαθών στα δωμάτια, ο έλεγχος της διαθεσιμότητας των
αγαθών (αποθήκη) η καταγραφή τους, έλεγχος της κατάσταση των φαγητών και των χώρων
αποθήκευσής τους και παραλαβή γευμάτων από την κουζίνα, η 24ωρη εξασφάλιση όλων των
προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, φροντίζουν την
σωματική υγιεινή των παιδιών, επιμελούνται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες,
καθαριότητα), αναλαμβάνουν την προετοιμασία βραδινού ύπνου και φύλαξη, σερβίρουν τα
γεύματα στις προκαθορισμένες ώρες, Αναλαμβάνουν δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με
τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό . Επίσης συνοδείες
και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.

Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•
•

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία 2 ετών σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
Ικανότητες διαπραγμάτευσης
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

5 θέσεις Φύλακες -Κωδικός Θέσης 10
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: Επιτήρηση του χώρου εισόδου στη Δομή, έγκαιρη ειδοποίηση
του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος
περιστατικού, η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και
ασφαλείας των φιλοξενουμένων, η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες,
συνεισφέρουν στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας της Δομής.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•
•
•
•

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άδεια κατόχου υπηρεσιών ασφαλείας,
Προϋπηρεσία 2 ετών σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

1 θέση Διατροφολόγου -Κωδικός Θέσης 11
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: υπεύθυνος για το πρόγραμμα σίτισης των ωφελουμένων,
συνεργασία με τον μάγειρα και τους υπόλοιπους υπάλληλους της Δομής.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•

Πτυχίο ή Δίπλωμα Διατροφής και Διαιτολόγια
Προϋπηρεσία 2 ετών
Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

•
•

Γνώση της αγγλικής
Γνώση χειρισμού Η/Υ

1 θέση Μάγειρα -Κωδικός Θέσης 12
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων και ατομικών
προγραμμάτων, η καθαριότητα της κουζίνας, καθώς και η καταγραφή των ελλείψεων της
κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία και η υποβολή αναφοράς στον Διοικητικό Υπεύθυνο Οικονομικών.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•

Πτυχίο ή Δίπλωμα Μαγειρικής
Προϋπηρεσία 2 ετών
Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

1 θέση Βοηθός Μάγειρα -Κωδικός Θέσης 13
Καθήκοντα: Μεταξύ άλλων: τα καθήκοντα του βοηθού μάγειρα αφορούν στην υποστήριξη της
παρασκευής των
γευμάτων,
της
καθαριότητας του
χώρου
εστίασης (κουζίνας/τραπεζαρίας)
και
της
καταγραφής των
ελλείψεων
της
κουζίνας
και προσδιορίζονται ακριβώς από τον μάγειρα
της δομής.
Επιθυμητά προσόντα:
•
•
•

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία 2 ετών ως βοηθός μάγειρα
Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

Το ΕΚΠΕΘΕ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία
αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή της τήρησης
της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας,
σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π.
ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά απόρρητες και θα τηρηθούν στο
αρχείο του ΕΚΠΕΘΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου .Τυχόν νέες ανάγκες προσωπικού που θα
προκύψουν κατά αυτήν την περίοδο, θα καλύπτονται από υποψηφίους που θα συμμετέχουν στην
παρούσα προκήρυξη.
Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472
/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος
διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Για το ΕΚΠΕΘΕ
Γουγάς Ανδρέας
Διαχειριστής

