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ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Ιωάννινα, 07/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των Δράσεων:

«Επιχορήγηση Ν.Π. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ για
τηνυλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Άγιος Αθανάσιος στο Πέραμα Ιωαννίνων»
με Κωδικό ΟΠΣ: 5163936

από τον Μηχανισμό Έκτακτης
Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Καταστατικό της ΑΜΚΕ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 1649/φ38/08-12-2017 (Κωδ. 019) πρόσκληση προς τους

δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1-Άσυλο»
3. Τον από Νοεμβρίου 2017 «ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
4. Την αρίθμ. 82350/3-8-2016 ΥΑ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. (Β΄
2451/16)
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 2942/06-10-2021 Απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης της
Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Α.Μ.Κ.Ε. Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του
έργου “Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγ.
Αθανάσιος στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου”» με Κωδικό ΟΠΣ 5131944
6. Την Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Α.Μ.Κ.Ε. Κέντρο Νέων
Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου “Ενίσχυση Λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγ. Αθανάσιος» με θέμα: Ένταξη της Δράσης «Α.Μ.Κ.Ε.
Κέντρο Νέων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου "Ενίσχυση Λειτουργίας της
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγ. Αθανάσιος στους Ασπραγγέλους
Ζαγορίου"» με Κωδικό ΟΠΣ 5131944 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Bοήθειας του
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Άγιος
Αθανάσιος»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πρόσληψη της παρακάτω ειδικότητας:
Ψυχολόγος
Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία έναρξης της πρόσληψης έως και 30/11/2022, με
δυνατότητα παράτασης.
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – Πλήρους Απασχόλησης.
Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Τόπος Εργασίας: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ¨Άγιος Αθανάσιος¨,
Πέραμα Ιωαννίνων
Ωράριο Εργασίας: 06:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. ή 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. ή 14:00 μ.μ. –
22.00 μ.μ. (κυλιόμενο ωράριο)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, η οποία επέχει
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα βρουν στη διεύθυνση https://www.yce.gr/
επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ειδικότερα,
οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης καλούνται:
Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@yce.gr σημειώνοντας τον κωδικό
YCE/HR/S2022/042 και την ονομασία της θέσης στον τίτλο θέματος του e-mail, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής με την ημερομηνία συμπλήρωσης και υπογεγραμμένη. Η αίτηση
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα- μπορεί ο υποψήφιος να ακολουθήσει την
μορφή του ευρωπαϊκού προτύπου βιογραφικού σημειώματος στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://europa.eu/europass/el
2. Συνοδευτική Επιστολή αναγράφοντας τον λόγο που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί
να εργαστεί στην θέση ενδιαφέροντος του/της
3. Αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Αντίγραφα αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας (εάν υπάρχει και σύμφωνα
με τα οριζόμενα κατωτέρω)
5. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών και διπλωμάτων που αποδεικνύουν τα
απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία pdf, jpg, ή
tif.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του
σχετικού e-mail.
Θα ενημερωθούν και θα προσκληθούν σε συνέντευξη όσοι έχουν όλα τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη, θα
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή/και ηλεκτρονικά.
Όσοι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν η προσκομίσουν μερικώς ή προσκομίσουν
διαφορετικά έγγραφα/αποδεικτικά από τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα, δεν θα
προχωρήσουν σε αξιολόγηση για συνέντευξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Θέση: ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Αριθμός θέσεων: 1
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ
Ο Ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για την παροχή υποστήριξης στους ωφελούμενους που
διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας ¨Άγιος Αθανάσιος¨, που εδρεύει στο Πέραμα
Ιωαννίνων.
Είναι ακόμη υπεύθυνος για τα κάτωθι:
-Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη
ψυχολογικής αξιολόγησης ή και έκθεσης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.
-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 ωφελούμενων της δομής, ε)
τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και στ) την καλλιέργεια
ικανοτήτων και ταλέντων.
-Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων παιδιών, σε επίπεδο πρόληψης.

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 ωφελούμενων παιδιών.
Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας του
παιδιού. Συνοδείες και όλες οι διοικητικές εργασίες που αντιστοιχούν στη θέση.

Παρακολούθηση και αναφορά
Εβδομαδιαίες συλλογικές αναφορές προς τον υπεύθυνο προστασίας.
Ενημερώνει καθημερινά, λεπτομερώς, τους ατομικούς φακέλους των ωφελούμενων.
Αναφορά και ενημέρωση των συναδέλφων που εργάζονται τις υπόλοιπες ώρες μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα
Συμπληρώνει καθημερινά την αναφορά βάρδιας της δομής καθώς και ενημερώνεται από
αυτή. Σύνταξη εκθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα:


Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.



Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου



Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες



Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας



Καλή Γνώση Η/Υ

Πρόσθετα προσόντα


Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ Β κατηγορίας τουλάχιστον



Προηγούμενη προυπηρεσία σε δομή/ές ασυνόδευτων ανηλίκων ή συναφούς
επαγγελματικής εμπειρίας



Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών



Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση



Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα



Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε συνθήκες πίεσης



Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας



Ευστροφία και ανεπτυγμένη αντίληψη

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Κέντρο Νέων Ηπείρου εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται, 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 Κέντρου Νέων Ηπείρου
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 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.
Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των
προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν
από το Κέντρο Νέων Ηπείρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.
Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές και θα διατηρηθούν στα αρχεία
του Κέντρου Νεολαίας Ηπείρου για περίοδο έξι (6) μηνών. Το βιογραφικό σας σημείωμα και
τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για προοπτικές μελλοντικής επαγγελματικής μας συνεργασίας. Όλη η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του Νόμου 2472/97 για την προστασία του ατόμου, την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με τον κάθε υποψήφιο να έχει το αναφαίρετο δικαίωμα
ενημέρωσης, πρόσβασης και ένστασης, όπως ορίζει ο παραπάνω νόμος. Για οποιαδήποτε
πληροφορία, όπου ορίζεται στα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email:
hr@yce.gr.

Για το Κέντρο Νέων Ηπείρου
Θωμάς Τσίκος - Τσερμελής
Πρόεδρος

