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Αθήνα29/12/2022 

 

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. Περιγραφήτου Προγράμματοσ ςτη Β.Ελλάδα 

Το πρόγραμμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ 

Ζκκλθςθσ Βοθκείασ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ 

Ημιςελινου για τθν υποςτιριξθ των χωρϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ ςε πρόςφυγεσ και 

εκτοπιςμζνουσ λόγω του πολζμου ςτθν Ουκρανία.   

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ζχει κζςει ωσ προτεραιότθτα τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, 

ψυχικισ υγείασ, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τόςο ςε 

προγράμματά του ςτον αςτικό ιςτό όςο και ςε επίςθμεσ δομζσ φιλοξενίασ.   
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Oι παροφςεσ κζςεισ εργαςίασ, αφοροφν ςτθ ςτελζχωςθ τθσ κινθτισ ομάδασ του ΕΕΣ ςτθ 

Βόρεια Ελλάδα, θ οποία κα προςφζρει υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ: α) ςτον άξονα 

Προμαχϊνασ - Κλειδί/Σιντικι – Σζρρεσ, βάςει εβδομαδιαίου προγράμματοσ και με αφετθρία 

το Περιφερειακό Τμιμα ΕΕΣ Θεςςαλονίκθσ, και β) ςτον πλθκυςμό που διαμζνει ςτον αςτικό 

ιςτό τθσ Θεςςαλονίκθσ, με βάςθ εργαςίασ τα γραφεία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΕΕΣ 

Θεςςαλονίκθσ. 

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) κζςθσ Ψυχολόγου - Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου, ςτο Περιφερειακό Τμιμα του ΕΕΣ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

 Μίασ (1) κζςθσ Πολιτιςμικοφ Διαμεςολαβητή/Διερμηνζα Ουκρανικϊν με χρζη 

διοικητικήσ υποςτήριξησ-Ζμμιςκο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου 

χρόνου, ςτο Περιφερειακό Τμιμα του ΕΕΣ ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

 

4. Απαιτοφμενα προςόντα: 

Ψυχολόγοσ, (1 άτομο) 

 Τίτλοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ψυχολογία 

 Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ 

 Διετισ εργαςιακι εμπειρία με μετανάςτεσ / πρόςφυγεσ / αιτοφντεσ άςυλο 

 Άριςτθ γνϊςθ ελλθνικισ και αγγλικισ γλϊςςασ 

 Ικανότθτα εργαςίασ ωσ μζλοσ ομάδασ και ανεξάρτθτα 

 Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ 

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

management) 

Πολιτιςμικόσ Διαμεςολαβητήσ/Διερμηνζασ Ουκρανικϊν με χρζη διοικητικήσ υποςτήριξησ 

(1 άτομο) 

 Τουλάχιςτον απόφοιτοσ βαςικισ εκπαίδευςθσ 

 Επαγγελματικι εμπειρία ωσ διερμθνζασ 

 Εργαςιακι εμπειρία με μετανάςτεσ / πρόςφυγεσ / αιτοφντεσ άςυλο 

 Άριςτθ γνϊςθ ελλθνικισ, αγγλικισ γλϊςςασ και ουκρανικισ γλϊςςασ 

 Ικανότθτα εργαςίασ ωσ μζλοσ ομάδασ και ανεξάρτθτα 

 Οργανωτικζσ δεξιότθτεσ 

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

management) 

 Κάτοχοσ άδειασ παραμονισ και άδειασ εργαςίασ  
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5 Περιγραφή καθηκόντων: 

Ψυχολόγοσ, (1 άτομο) 

 Διεξαγωγι ατομικϊν και ομαδικϊν ςυνεδριϊν με τουσ ωφελοφμενουσ  

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων για τθν  ψυχολογικι 

υποςτιριξθ των ωφελοφμενων 

 Εντοπιςμόσ, υποςτιριξθ των ευάλωτων μεταναςτϊν και προςφφγων μζςα από τθν 

διαδικαςία των ατομικϊν και ομαδικϊν ςυνεδριϊν, ςφμφωνα με τθν πολιτικι 

προςταςίασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, και παραπομπι τουσ ςε υπθρεςίεσ 

εντόσ και εκτόσ του ΕΕΣ βάςει των αναγκϊν τουσ 

 Διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των δραςτθριοτιτων ψυχολογικισ 

υποςτιριξθσ που παρζχονται. Διαςφάλιςθ τθσ ορκισ τιρθςθσ των ελζγχων 

ποιότθτασ και των διαδικαςιϊν αναφοράσ που ζχουν ςυμφωνθκεί. 

 Παροχι ανατροφοδότθςθσ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ και ςτον ςυντονιςτι ςφμφωνα με 

τισ γραμμζσ επικοινωνίασ 

 Αναφορά περιπτϊςεων όπου υπάρχει υποψία κακοποίθςθσ και λοιπϊν κεμάτων 

ανθςυχίασ που ςχετίηονται με επιβλαβείσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ ςφμφωνα 

με τθν Πολιτικι Προςταςίασ του ΕΕΣ 

 Τακτικι τιρθςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα δεδομζνων και διατιρθςθ 

αρχείων που απαιτοφνται για τθν επαλικευςθ των ποςοτικϊν δεικτϊν 

 Τιρθςθ αρχειακοφ υλικοφ ςχετικά με τθν Υπθρεςία 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ κειμζνων και υλικοφ προσ εξωτερικι δθμοςίευςθ 

(ιςτοςελίδα, εςωτερικι/ εξωτερικι πλθροφόρθςθ του ΕΕΣ)  

 Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ ςχετικζσ με τον εςωτερικό ςυντονιςμό του 

προγράμματοσ 

 

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 οποιωνδιποτε άλλων ςχετικϊν με τθν εργαςία κακθκόντων και ευκυνϊν 

που μπορεί να  ανατεκοφν βάςει των γραμμϊν επικοινωνίασ 

Πολιτιςμικόσ Διαμεςολαβητήσ/Διερμηνζασ Ουκρανικϊν με χρζη διοικητικήσ υποςτήριξησ 

 Παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ των 

υπόλοιπων υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Προγράμματοσ 

 Επικαιροποίθςθ των πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτθν υπθρεςία και διαςφάλιςθ 

τθσ πρόςβαςθσ των υπόλοιπων μελϊν τθσ ομάδασ ς’αυτζσ  

 Συμβουλζσ ςτα υπόλοιπα μζλθ του προςωπικοφ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

ενθμζρωςθ τουσ ςε πολιτιςμικά κζματα 
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 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 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 του ΕΕΣ)  

 Συμμετοχι ςε ςυναντιςεισ ςχετικζσ με τον εςωτερικό ςυντονιςμό του 

προγράμματοσ  

 Παροχι υποςτιριξθσ ςτθ διοικθτικι και οικονομικι διαχείριςθ του Προγράμματοσ 

για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του 

 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ και φυςικοφ αρχείου, ενθμζρωςθ και επικαιροποίθςι 

του 

 Προετοιμαςία υπθρεςιακϊν ςθμειωμάτων για τθν διεκπεραίωςθ κεμάτων που 

αφοροφν ςτθ λειτουργία του Προγράμματοσ π.χ. τεχνικζσ εργαςίεσ, προμικειεσ, 

ανκρϊπινο δυναμικό κλπ. 

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 οποιωνδιποτε άλλων ςχετικϊν με τθν εργαςία κακθκόντων και ευκυνϊν 

που μπορεί να  ανατεκοφν βάςει των γραμμϊν επικοινωνίασ 

 

Για τισανωτζρω θζςεισαπαιτοφνται  : 

 Πτυχίο τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ ςε ςυναφζσ αντικείμενο (εκτόσ τησ θζςησ του 

πολιτιςμικοφ διαμεςολαβητή) 

 Άδεια αςκήςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται) 

 Κατάθεςη πιςτοποιητικοφ ποινικοφ μητρώου, 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.  
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 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 μητρώου. 

 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εκάςτη 

 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. 

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 τισ 30 Δεκεμβρίου 2022ζωσ και τισ 7Ιανουαρίου 2023. 

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 (07/01/2023) 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. Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ηθτιςουν περαιτζρω πλθροφόρθςθ εγγράφωσ μζςω e-

mailςτο:swd@redcross.gr.  
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