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Το πρόγραμμα “Bringing Families Together 2018” χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

       Αθήνα, 16/2/2018 

      Α.Π.: 38α 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση προγράμματος από δικηγόρο  

 

Η μη κερδοσκοπική εταιρία της Εκκλησίας της Ελλάδος “Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και 

Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ΚΣΠΜ-ERP)”, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος υλοποίησης του προγράμματος “Bringing families together 2018” με χρηματοδότηση της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ γα τους Πρόσφυγες που αφορά στη νομική υποστήριξη αιτημάτων 

οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, προσκαλεί στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τη στελέχωση μιας (1) θέσεως δικηγόρου με σύμβαση εντολής.  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής 

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παροχή νομικής συμβουλευτικής και 

στήριξης σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων & υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσίες 

διαδικτύου) 

 Άμεση διαθεσιμότητα για συνεργασία.  

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα) 

 Προϋπηρεσία σε περιβάλλον ΜΚΟ 

 Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών.  
 

ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες  

 Θετική και επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εργαστεί σωστά 
μέσα σε μια ομάδα 

 Έντονη ικανότητα να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του/της, να θέτει προτεραιότητες και να μπορεί να 
εργαστεί υπό πίεση 

 

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της σύμβασης με τον φορέα είναι η 1η Μαρτίου 2018 με καταληκτική 

ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2018 και με δυνατότητα εξάμηνης επέκτασης. Οι ενδιαφερόμενοι/νες 

μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή για το κίνητρο συμμετοχής στη 

προκήρυξη, το αργότερο έως και την 23η Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ecrpath@gmail.com , υπόψη κας Δέσποινας Γεωργιάδου, με την ένδειξη «Δικηγόρος».  

 

Μόνο οι επικρατέστεροι/ες ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ή τηλεφωνικά σε περίπτωση 

επιλογής τους για την πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης.  
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