
   

 

                                                                                                                                                  Αθήνα, 17/09/2020 

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία 

Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών της 

ΜΕΤΑδρασης»  με κωδικό ΟΠΣ 5070484. Το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό 

Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Μετανάστευσης και Ένταξης.  

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει η ΜΕΤΑδραση είναι οι ακόλουθες: 

Κ.Θ. Αριθμός 
Θέσεων 

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας πρόσληψης 

Σχέση Απασχόλησης 

1 1 Δικηγόρος - Θεσσαλονίκη Σύμβαση έργου 

 

Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Θεσσαλονίκη, σε Εποπτευόμενα Διαμερίσματα 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία των οποίων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου  

«Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 

ετών της ΜΕΤΑδρασης»  με κωδικό ΟΠΣ 5070484. 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (μερικής απασχόλησης) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Πτυχίο Νομικών Επιστημών 

 

- Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 

 

- Διετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική στήριξη 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση σε 
μεταναστευτικό, προσφυγικό ή άλλο συναφές 
αντικείμενο 

 

- Καλή γνώση αγγλικών 

 

- Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

 

- Εμπειρία στη νομική στήριξη ασυνόδευτων 
ανήλικων  

 



   

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ 1. Παροχή νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής 
σε θέματα ασύλου και λοιπών υποθέσεων των 
ωφελούμενων του προγράμματος. 

 

2. Συνδρομή των επωφελούμενων στην πρόσβαση 
στην Υπηρεσία Ασύλου (πραγματοποίηση 

επικοινωνιών με την Υπηρεσία Ασύλου, ανανέωση 
του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας κτλ). 

 

3. Τήρηση αρχείου με τις νομικές διαδικασίες που 
έχουν πραγματοποιηθεί, αυτές που έχουν 
προγραμματιστεί καθώς και τις εκκρεμείς 
διαδικασίες. 

 

4. Σύνταξη προσφυγών και αιτήσεων.  

 

5. Παραλαβή αποφάσεων και εγγράφων. 

 

6. Φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης. 

 

7. Συνεργασία με τον Συντονιστή του προγράμματος 
αναφορικά με τις νομικές υποθέσεις των ανηλίκων 
και ανατροφοδότηση σχετικά με την εξέλιξη 
αυτών. 

 

 

Τρόπος Υποβολής 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του 
φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 17

η
 Σεπτεμβρίου. 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο 
hr@metadrasi.org ή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα 
Προσωπικού), 25ης Μαρτίου 7, ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής, έως τις 01/10/2020 με τίτλο: «ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» .  

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε 
περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:  

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

2. Πτυχίο νομικών επιστημών 

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.  

5. Φωτοαντίγραφα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ. 

Σε περίπτωση επιλογής, ο υποψήφιος πρέπει να τα προσκομίσει εντός 10 ημερών.  



   

 

Κριτήρια Κατάταξης  

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαραίτητα ( υποχρεωτικά ) προσόντα πρόσληψης για τη θέση 
επιλογής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του και τη διαδικασία 
συνέντευξης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω 
κριτηρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την ακόλουθη θέση : 

Κ.Θ. Αριθμός 
Θέσεων 

Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση 
αναγκαιότητας πρόσληψης 

Σχέση Απασχόλησης 

1 1 Δικηγόρος – Θεσσαλονίκη Σύμβαση έργου  

 

 

Κριτήρια Βαθμός  

Τυπικά Προσόντα 30% 

Συνέντευξη – Γενική Εντύπωση 30% 

Εργασιακή Εμπειρία - Προϋπηρεσία 20% 

Συνάφεια με το αντικείμενο  10% 

Επιπλέον προσόντα των απαιτούμενων 10% 

Σύνολο  100% 


