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Προκήρυξη 15  θέσεων εργασίας για την στελέχωση κινητής μονάδας 

παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 15 νέες θέσεις εργασίας για τη 

στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου 

« Providing  urgent protection  for  the  most  vulnerable UASC through Safe Zones, Food  Provision 

and Case management »  τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο της Πολιτικής Προστασίας και 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕCHO) μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης UNICEF. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr  έως τις 

31/05/2018 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής 

προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης – (Αναφέρετε την επιθυμητή θέση εργασίας ) ». 

1.Βιογραφικό Σημείωμα 

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  - θέση εργασίας ενδιαφέροντος- 

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι: 

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών 

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

 

Προκηρυσσόμενες  θέσεις Εργασίας:  

 Συντονιστής Πεδίου , Αριθμός θέσεων ( 1 ) 

 Νομικός  Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας , Αριθμός θέσεων ( 2 ) 

 Παιδαγωγός , Αριθμός θέσεων ( 2 ) 

 Κοινωνικός Επιστήμονας , Αριθμός θέσεων ( 4 ) 

 Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής , Αριθμός θέσεων ( 4 ) 

 Διοικητικός Υπάλληλος , Αριθμός θέσεων ( 1 ) 

 Βοηθητικό Προσωπικό , Αριθμός θέσεων ( 1 ) 

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα 

Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα Νομοί: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη 

Τύπος Σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Εργασίας ή Έργου  Διάρκεια Έργου: 1/6/2018 έως 31/12/2018 

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική 

οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και 

των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά 

περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για 

την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ 

αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, 

μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργάνωση UNICEF υλοποιεί από τον Μάιο του 2017 

προγράμματα παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Θήβας καθώς και 

στην Αγία Ελένη στα Ιωάννινα, λειτουργώντας 5 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μια 

Κοινωνική Υπηρεσία για την παιδική προστασία. Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να 

ξεκινήσει τη λειτουργία μιας Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης με σκοπό 
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την υποστήριξη και προστασία παιδιών σε οικογένειες και ασυνόδευτων ανηλίκων από τον νεοαφιχθέντα 

προσφυγικό πληθυσμό από την περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή θα επισκέπτεται τα κατά τόπους 

Αστυνομικά Τμήματα, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης καθώς και τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών στην ευρύτερη 

περιοχή της Θράκης για τον εντοπισμό και υποστήριξη του προαναφερθέντα πληθυσμού. 

Περιγραφή  θέσεων εργασίας 

Θέση Εργασίας : Συντονιστής πεδίου 

 

Αριθμός Θέσεων : 1 

 

Σκοπός θέσης εργασίας : Η τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και εποπτεία  στο σχεδιασμό και τη 

διαχείριση του προγράμματος παιδικής προστασίας της AΡΣΙΣ στη Θράκη. Η καθιέρωση και ο  

συντονισμός  των μηχανισμών παρακολούθησης και αναφοράς των ζητημάτων προστασίας, η  ανάληψη 

δραστηριοτήτων προστασίας και η υποστήριξη των τοπικών, εθνικών και διεθνών ενεργειών υποστήριξης 

της ΑΡΣΙΣ με στόχο τη βελτιωμένη προστασία των παιδιών (ασυνόδευτων και σε οικογένειες) που 

ανήκουν στον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό με βάση τα δικαιώματα τους . 

Περιγραφή θέσης Εργασίας : Ο Συντονιστής Πεδίου θα αναλάβει  την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του προγράμματος παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στη Θράκη. Θα δημιουργήσει  και θα συντονίσει τους 

μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς ζητημάτων προστασίας αναφορικά κυρίως με τις 

προσφυγικές ροές , τις διαδικασίες ταυτοποίησης και  την ανάληψη υποστηρικτικών δράσεων 

(ψυχοκοινωνικού, νομικού, υλικού περιεχομένου), με απώτερο σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων 

των παιδιών. Επίσης, η θέση του Συντονιστή Πεδίου αφορά τον συντονισμό της ομάδας ,την 

παρακολούθηση της καθημερινής προστασίας και την  ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης και της συνηγορίας για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών 

υποδοχής και ταυτοποίησης.  

Κύριες Αρμοδιότητες: 

Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών 

 Επικοινωνία με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, συνεργασία με φορείς και 

αρχές και για την γνώση, την κατανόηση και την παρακολούθηση του ζητήματος 

προστασίας του παιδιού που προκύπτει στις υφιστάμενες συνθήκες.  

 Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 Ενημέρωση για τις νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις 

στον νεοαφιχθέντα πληθυσμό. 

 Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι οικογένειες στα παιδιά και 

σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων ή ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ατόμων για 

παραπομπή. 

 Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας. 

 Παρακολούθηση και ανάλυση τάσεων και κενών για την κατάσταση παιδικής προστασίας 

στη Θράκη. 

 Προσδιορισμός κατάλληλων απαντήσεων στις ανάγκες ατομικής προστασίας με βάση τις 
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ευρύτερες τάσεις και τα κενά, προκειμένου να σημειωθούν οι δυσκολίες και κίνδυνοι, να 

αυξηθεί η ικανότητα προστασίας,  συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε στρατηγικές 

που επηρεάζουν την υπεράσπιση σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. 

 

Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς 

 Συνεργασία και συντονισμός της κινητής διεπιστημονικής ομάδας της ΑΡΣΙΣ, προκειμένου η 

παρέμβαση να έχει συνεκτικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα. 

 Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης για την προστασία του παιδιού. 

 Προσδιορισμός και συγκέντρωση σημείων υπεράσπισης των ωφελούμενων. 

 Συνεργασία με τους συναδέλφους της ΑΡΣΙΣ για την εξασφάλιση των αρχών της ΑΡΣΙΣ. 

 

Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές 

 Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της 

συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε 

εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

 Τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων 

 Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για θέματα προστασίας σε επίπεδο 

κοινότητας. 

  

Υλοποίηση έργου 

 Εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων κατόπιν αιτημάτων από τους υπευθύνους του έργου. 

 

Συντονισμός 

  Διαχείριση και συντονισμός ομάδας.  

  Συνεργασία με άλλες ομάδες. 

 Ανάπτυξη συνηγορίας σε ζητήματα προστασίας. 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 

 Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές οργανώσεις 

και  στην οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 

 Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

 Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής 

προστασίας. 

 Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση και την ανάπτυξη δράσεων σε πλαίσιο παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 Αποδεδειγμένη ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών σχέσεων εργασίας με άλλους 

οργανισμούς ,τοπικές αρχές και φορείς παροχής υπηρεσιών. 

 Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία στη διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας. 

 Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, στη δικτύωση και στη  συνεργασία με τις κοινότητες, 
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την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία  

 Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ. 

 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε  Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές. 

 Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

 Εμπειρία και ικανότητες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

 Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων. 

 Γλωσσικές δεξιότητες στα Αραβικά, Φαρσί ή Ντάρι, Γαλλικά και Ελληνικά.  

  Εθελοντισμός. 

 Άδεια Οδήγησης. 

 Θέση Εργασίας : Νομικος Σύμβολος Παιδικής Προστασίας 

Αριθμός Θέσεων : 2 

Σκοπός θέσης εργασίας: Η γενικότερη εποπτεία και προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 

παιδιού καθώς και για την καταλληλότερη διαχείριση της υπόθεσης του κάθε ωφελούμενου ξεχωριστά. 

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δίνεται στην κινητοποίηση μηχανισμών παιδικής προστασίας και στην 

υποστήριξη των τοπικών, εθνικών και διεθνών ενεργειών υποστήριξης της ΑΡΣΙΣ για βελτιωμένη 

προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών (ασυνόδευτων και σε οικογένειες) που ανήκουν στον 

νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Νομικός Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας θα παρέχει  τεχνικές 

συμβουλές και θα έχει  ουσιαστική συμβολή στην πραγμάτωση της έννοιας του βέλτιστου συμφέροντος 

του παιδιού. Πέρα από τη συνεισφορά στους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς ζητημάτων 

προστασίας, κυρίως αναφορικά με τις προσφυγικές ροές και τις διαδικασίες ταυτοποίησης, η ανάληψη 

δραστηριοτήτων νομικής υποστήριξης συνιστά πρωτεύον χαρακτηριστικό αυτής της θέσης εργασίας. Ο 

Νομικός Σύμβουλος Παιδικής Προστασίας  της κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας θα 

δραστηριοποιείται  για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ωφελούμενων στα βασικά τους δικαιώματα 

και την τήρηση των  Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού. Κομβικός θα 

είναι ο ρόλος του στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων υποστήριξης και προστασίας καθώς και στην 

παρακολούθηση των τάσεων που διαμορφώνονται στην περιοχή του Έβρου, με έμφαση στην προώθηση 

των βέλτιστων πρακτικών. 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

 Νομική Ενημέρωση και Βοήθεια 

 Νομική ενημέρωση για το status των εξυπηρετουμένων και τα βασικά τους δικαιώματα 

  Νομική βοήθεια για την καταγραφή των εξυπηρετούμενων στην Υπηρεσία Ασύλου 

 Συνοδεία σε συνεντεύξεις στην Υπηρεσία Ασύλου και παρακολούθηση του φακέλου των 

εξυπηρετούμενων 

 Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, άμεση ενημέρωση και συνεργασία με την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών για την προώθηση του βέλτιστου συμφέροντός τους 
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 Νομική συμβουλευτική σχετικά με ποινικές υποθέσεις εξυπηρετούμενων και εκπροσώπηση ή 

παραπομπή για εκπροσώπηση 

 Ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες 

 Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών 

δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος 

  

Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών 

 Συνεργασία με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, άλλους φορείς και αρχές και για 

την ανάπτυξη ενεργειών που αποσκοπούν στην  προστασία του παιδιού.  

 Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή νομικής υποστήριξης. 

 Ενημέρωση για νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις στον 

νεοαφιχθέντα πληθυσμό. 

 Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι οικογένειες στα παιδιά και 

σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων ή ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ατόμων για 

παραπομπή. 

 Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας  του συστήματος της παιδικής προστασίας 

στη Θράκη. 

 Σχεδιασμός ενεργειών για την υποστήριξη της διασφάλισης των δικαιωμάτων και της 

ικανοποίησης των αιτημάτων των ωφελούμενων .  

 

Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς 

 Συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της ΑΡΣΙΣ, προκειμένου η παρέμβαση να έχει 

συνεκτικό και αποτελεσματικό χαρακτήρα. 

 Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης για την προστασία του παιδιού.. 

 Συνεργασία με τους συναδέλφους της ΑΡΣΙΣ για την εξασφάλιση των αρχών της ΑΡΣΙΣ. 

 Ανάπτυξη συνηγορίας σε ζητήματα προστασίας. 

 

Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές 

 Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της 

συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε 

εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 Τουλάχιστον Πενταετή (5 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. 
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 Κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων στο τομέα της ανθρωπιστικής προστασίας.  

 Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση σε πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 Ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών, εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας με άλλους 

οργανισμούς ,τοπικές αρχές και φορείς παροχής υπηρεσιών. 

 Διπλωματικές, κοινωνικές , διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία. 

 Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας. 

 Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη δικτύωση, στη συνεργασία με τις 

κοινότητες, την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία. 

 Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ. 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές. 

 Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

 Η εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων. 

 Εθελοντισμός. 

  Άδεια Οδήγησης. 

Θέση Εργασίας :  Παιδαγωγός 

Αριθμός Θέσεων : 2 

Σκοπός θέσης εργασίας:  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η ψυχοσυναισθηματική αποφόρτιση των 

ασυνόδευτων ανήλικων  και των παιδιών σε οικογένειες που εισέρχονται στην Ελλάδα από την περιοχή 

του Έβρου με στόχο την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του κάθε παιδιού. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας:  Ο Παιδαγωγός θα είναι υπεύθυνος , α) για  την οργάνωση εργαστηρίων και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, β) την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης εκπαιδευτικού και 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Θα οργανώνει  ένα συνεκτικό πλάνο δραστηριοτήτων απευθυνόμενων σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών χρησιμοποιόντας το κατάλληλο υλικό και την εξειδικευμένη 

μεθοδολογία . Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πλαίσιο (Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, 

πληθυσμός σε κίνηση ή αστεγία) και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, με θεματικές ή 

δράσεις που να προέρχονται από τα ίδια τα άτομα ενδιαφέροντος . 

 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

Σχεδιασμός συνεκτικού πλάνου δραστηριοτήτων 

 Εκμάθηση της μητρικής γλώσσας (σε συνεργασία με τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές της 

ομάδας) 

 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

 Εργαστήρια άτυπης εκπαίδευσης 

 Εργαστήρια για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού 

 Συζητήσεις σε θεματικές όπως η ατομική υγιεινή κτλ. 

 Ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με το πλαίσιο παδικής προστασίας στην Ελλάδα καθώς και το 

καθεστώς για τους αιτούντες άσυλο (σε συνεργασία με τους νομικούς της ομάδας) 
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 Δημιουργική απασχόληση 

 Εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με ζητήματα παιδικής προστασίας 

 Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες και αναφορά 

στους κοινωνικούς επιστήμονες της ομάδας 

 Παρατηρήσεις σχετικά με ενδεχόμενο κακοποίησης/παραμέλησης του παιδιού 

 Παρατηρήσεις σχετικά με ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες 

 Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι οικογένειες στα παιδιά και 

σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων ή ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ατόμων για 

παραπομπή 

 Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 

 Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε παιδαγωγικές δραστηριότητες.  

 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών. 

 Ισχυρή γνώση των αρχών και προτύπων της παιδαγωγικής προσέγγισης και των 

ανθρωπιστικών αξιών. 

 Εμπειρία χειρισμού εργαλείων άτυπης εκπαιδευσης. 

 Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία. 

 Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ. 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Παιδαγωγικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

  Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

 Εθελοντισμός. 

 Άδεια Οδήγησης.   

 

Θέση Εργασίας :  Κοινωνικός Επιστήμονας 

Αριθμός Θέσεων : 4 

Σκοπός θέσης εργασίας : Η ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη των παιδιών σε οικογένειες και των 

ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελλάδα από την περιοχή του Έβρου. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Κοινωνικός Επιστήμονας θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των 

επισκέψεων στους χώρους ταυτοποίησης και κράτησης παιδιών σε οικογένειες και ασυνόδευτων 

ανηλίκων, προκειμένου να τους παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση, υλική και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (case 

management) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού (best 
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interests assessment). Παράλληλα, θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει σε σχέση με τις προσφυγικές ροές 

(detention monitoring) και την ανταπόκριση στις έκτακτες αφίξεις κατόπιν συνεργασίας με τις αρχές,  τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς. 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών 

 Αλληλεπίδραση με τις ομάδες των νεοεισερχόμενων προσφύγων, άλλους φορείς και αρχές και για 

την κατανόηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος προστασίας του παιδιού.  

 Εποπτεία των συνθηκών κράτησης και παροχή υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

 Ενημέρωση για νέες αφίξεις στην περιοχή του Έβρου και υποστηρικτικές επισκέψεις στον 

νεοαφιχθέντα πληθυσμό. 

 Πραγματοποίηση μεμονωμένων συνεδριών με κάθε ωφελούμενο και συχνές επακόλουθες 

επισκέψεις (follow-ups). 

 Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και 

συνεχής επαναξιολόγηση των αξιολογήσεων αυτών. 

 Αξιολόγηση του προστατευτικού πλαισίου που παρέχουν οι οικογένειες στα παιδιά και 

σχεδιασμός παρεμβάσεων για την ενδυνάμωσή τους. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων/ατόμων , ομάδων/ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο για 

παραπομπή. 

 Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση παρεμβάσεων υπέρ των ωφελούμενων, επισημαίνοντας τις 

κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές παραμέτρους. 

 Συγγραφή και έλεγχος τακτικών εβδομαδιαίων αναφορών παρακολούθησης προστασίας. 

 

Συνεργασία με συναδέλφους και άλλους φορείς 

 Συνεργασία με τους λοιπούς επιστήμονες του προγράμματος, προκειμένου να γίνει 

συντονισμένος χειρισμός των υποθέσεων των ωφελούμενων με βάση το βέλτιστο συμφέρον του 

εκάστοτε ωφελούμενου. 

 Συνεργασία με το γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και τις αρχές σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης για την προστασία του παιδιού. 

 Προσδιορισμός και συγκέντρωση σημείων υπεράσπισης των ωφελούμενων μαζί με το συντονιστή 

και τον δικηγόρο της ομάδας. 

 

Χαρτογράφηση υπηρεσιών και παραπομπές 

 Διασύνδεση με το επιχειρησιακό κέντρο της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη της 

συνεχούς χαρτογράφησης υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών οδών παραπομπής. 

 Προσδιορισμός ευάλωτων ατόμων και διευκόλυνση κατάλληλων παραπομπών σε εξειδικευμένες 

υπηρεσίες. 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές 

οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.  

 Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
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 Γνώση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας. 

 Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο ,των προσφύγων και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

 Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  και διαπολιτισμική ευαισθησία. 

 Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία. 

 Γνώση Χειρισμού Η/Υ 

 Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ. 

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές , Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες. 

  Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

 Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων. 

 Γλωσσικές δεξιότητες στα Αραβικά, Φαρσί ή Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί, Ουρντού.  

 Εθελοντισμός. 

 Άδεια Οδήγησης.  

Θέση Εργασίας : Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής 

Αριθμός Θέσεων : 4 * 

*Οι 4 θέσεις θα καλυφθούν από έναν (1) διερμηνέα Αράβικης γλώσσας, έναν (1) διερμηνέα Κούρδικης γλώσσας 

(Κιρμαντζί ή Σορανί ), έναν (1) διερμηνέα Φαρσί/Νταρί , έναν (1) διερμηνέα γλώσσας Ουρντού. 

 

Σκοπός θέσης εργασίας: Η υποστήριξη μέσω διερμηνείας της κινητής ομάδας παιδικής προστασίας της 

ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης. 

 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα είναι υπεύθυνος για την 

κατάλληλη διερμηνεία ατομικών συνεδριών με ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά και γονείς ή άλλους 

φροντιστές των παιδιών που εισέρχονται στην Ελλάδα από τα σύνορα του Έβρου και τη διασφάλιση της 

σωστής ενημέρωσής τους σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες 

ταυτοποίησης. Θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την ομάδα μέσω της διερμηνείας σε όλες τις 

παρεμβάσεις της στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 Πολύ καλή γνώση μιας γλώσσας εκ των Αράβικων, Κιρμαντζί, Σορανί, Φαρσί/ Νταρί, Ουρντού 

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας 

 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε συναφές αντικείμενο 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 

 Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

 Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου 
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 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Κιρμαντζί, Σορανί, Φαρσί/Νταρί, Ουρντού, Παστού, Γαλλικά) 

 Εθελοντισμός 

 Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων. 

Θέση Εργασίας : Διοικητικός υπάλληλος 

Αριθμός Θέσεων : 1 

Σκοπός θέσης εργασίας: Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του επιχειρησιακού κέντρου της 

ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης και η διασύνδεση του εν λόγω γραφείου με το υποκατάστημα της ΑΡΣΙΣ 

στη Θεσσαλονίκη. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

• Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου της ΑΡΣΙΣ στη Θράκη. 

• Ενεργεί ως σημείο επαφής για όλους τους υπαλλήλους  του έργου, παρέχοντας διοικητική 

υποστήριξη . 

• Διατηρεί και ενημερώνει τη βάση δεδομένων, τη λίστα επαφών και στατιστικών στοιχείων του 

έργου 

• Οργανώνει σύστημα αρχειοθέτησης των εγγράφων που αφορούν στο έργο 

• Βοηθά στην προετοιμασία των αναφορών του προγράμματος  προς το χρηματοδότη όπως αυτό 

κρίνεται αναγκαίο από την διαχειριστική ομάδα του προγράμματος . 

• Απαντά σε καθημερινές ερωτήσεις που τίθενται από το προσωπικό ή τρίτους 

• Διαχειρίζεται την τηλεφωνική  γραμμή  επικοινωνίας  

• Οργανώνει και διατηρεί ημερολόγιο των συναντήσεων τόσο των εργαζομένων όσο και των 

εξυπηρετούμενων 

• Διανέμει, οργανώνει και αποθηκεύει την αλληλογραφία 

• Τηρεί το πρωτόκολλο 

• Προγραμματίζει και οργανώνει εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις όποτε αυτό ζητηθεί από τον 

Τοπικό Συντονιστή του έργου 

• Διαχειρίζεται τα αναλώσιμα γραφείου  

• Καταγράφει της ανάγκες της δομής και ενημερώνει το τμήμα προμηθειών του προγράμματος στη 

Θεσσαλονίκη.  Βοηθά στις διαδικασίες προμηθειών όποτε αυτό  κρίνεται αναγκαίο   από τον 

Τοπικό Συντονιστή του έργου 

 • Συμμετέχει σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται και είναι αντίστοιχες της ειδικότητας, σε 

συνεννόηση με τον Τοπικό Συντονιστή και το Συντονιστή του Προγράμματος 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση στις Διοικητικές, Οικονομικές ή Κοινωνικές Επιστήμες 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διοικητικές εργασίες 

 Γνώση οργάνωσης αρχείου και αλληλογραφίας 

 Ικανότητα σύνταξης επιστολών και συγγραφής εγγράφων 

 Οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων 

 Eπικοινωνιακές  δεξιότητες 

 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και ανάληψης πρωτοβουλιών 
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 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία. 

Επιθυμητά Προσόντα: 

    Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

    Εθελοντισμός. 

    Άδεια Οδήγησης.   

Θέση Εργασίας : Βοηθητικό Προσωπικό 

Αριθμός Θέσεων : 1 

 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

 Η κάθε είδους μετακίνηση του προσωπικού και/ή  των ωφελούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

Θράκης, ως οδηγός ή ως συνοδός,  σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας συντονισμού. 

 Βοήθεια στις διοικητικές και γραμματειακές ανάγκες του επιχειρησιακού κέντρου της Άρσις στη 

Θράκη όποτε αυτό ζητηθεί οπό τον Τοπικό Συντονιστή του προγράμματος. 

 Η επίβλεψη των χώρων και του εξοπλισμού του επιχειρησιακού κέντρου της Άρσις στη Θράκη  και 

υποστήριξη για την επίλυση των τεχνικών ζητημάτων 

 Να ακολουθεί τις οδηγίες της ομάδας προμηθειών του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη και να 

συμμετέχει όποτε του ζητηθεί στην διεκπεραίωση των διαδικασιών των προμηθειών που 

αφορούν το επιχειρησιακού κέντρο της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης  

 Υπεύθυνος/η για τη συγκέντρωση, διαλογή και διανομή των προϊόντων στους εξυπηρετούμενους 

 Τήρηση αρχείων  των προϊόντων που εισέρχονται και εξέρχονται στο/από το  επιχειρησιακό 

κέντρο της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης  

 Να συμπληρώνει όλες τις απαραίτητες φόρμες και τα έντυπα που αφορούν στην εύρυθμη 

λειτουργία του τμήματος προμηθειών του προγράμματος και που αφορούν το  επιχειρησιακό 

κέντρο της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται και είναι αντίστοιχες της ειδικότητας και των 

δράσεων του, καθώς και σε συναντήσεις ολομέλειας της ΑΡΣΙΣ σε συνεννόηση με τον Τοπικό 

Συντονιστή και τον Συντονιστή του Προγράμματος 

 Είναι υποχρεωμένος να δρα και να κινείται σύμφωνα με τις αρχές της Οργάνωσης. Σε επείγουσες 

καταστάσεις οι παραπάνω αρμοδιότητες μεταβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας 

συντονισμού 

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:  

 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Προηγούμενη Εργασιακή ή Εθελοντική Εμπειρία 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ ( Ιnternet, Microsoft Word, Microsoft Excel ) 

 Εμπειρία σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης αντικειμένων και διαχείρισης αποθήκης 

 Καλή γνώση αγγλικών 

 Ικανότητες οργάνωσης και συνεργασίας με πρόσωπα και ομάδες 

 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και εμπειρία στην οδήγηση κλειστών αυτοκινήτων τύπου VAN 
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Επιθυμητά προσόντα: 

 

  Επικοινωνιακές Δεξιότητες  

  Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων  

  Τεχνικές Δεξιότητες 

   Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης. 

   Εθελοντισμός. 

 

 

 

 

 


