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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ 

ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ  2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»,ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»  Κωδικός ΟΠΣ 5021796. 

 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το με αριθμ. 308/2011 καταστατικό του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD). 

2. Τις τροποποιήσεις με αριθμ.  359/2011, 265/2012, 4/2014, 18/2016 του καταστατικού του 

Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD). 

3. Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων ανηλίκων  (Νοέμβριος 

2017)  

4. 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».  

5. Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 122/Φ38/24-01-2018 αίτημα χρηματοδότησης του 

δικαιούχου για τη δράση με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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(ICSD) για την υλοποίηση του έργου: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» 

προς την ΕΥΣΥΔ ΤΕΜΕΤΕΑΑΠ για χρηματοδότηση της υπόψη στο Εθνικό Πρόγραμμα του 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

6. Την με αριθμ. Πρωτ. 545/Φ.38/27-03-2018 απόφαση Χορήγησης της Επιδότησης στη Δράση 

«Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) για την υλοποίηση του 

Έργου: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», η οποία εκδόθηκε στη βάση 

του αποτελέσματος της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της 

πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στα αναλυτικά Φύλλα αξιολόγησης της δράσης 

και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ. 

7. Την με αριθμ. Πρωτ. 566/Φ.38/29-03-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης με θέμα: Ένταξη 

της Δράσης «Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) για την 

υλοποίηση του Έργου: Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, με κωδικό 

ΟΠΣ 5021796 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

8. Την υπ’ αριθμ. αριθμ. 48/30-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς 

Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) με θέμα Νο1: «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της 

Δράσης  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5021796. 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΔΕ 

ΦΥΛΑΚΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στο 

Πέραμα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα όπως αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα –περιγραφή θέσης 

Διάρκεια 
σύμβασης-Αμοιβή 

Αριθμός 
ατόμων 
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 
 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στα Ιωάννινα 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Δ.Ε Φυλάκων 

Οι φύλακες λειτουργούν επικουρικά και 

υποστηρικτικά για την ομαλή λειτουργία 

και αντιμετώπιση ζητημάτων που 

προκύπτουν κατά την εικοσιτετράωρη 

λειτουργία της δομής 

«Τέσσερις  (4) μήνες 
από την υπογραφή 
της σύμβασης με 

δυνατότητα 
ανανέωσης. Κόστος 
Επιχείρησης:1100 

ευρώ/ανά μήνα 

1 

 
 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

108 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή 
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών 
χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Απολυτήριος 

τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (50 μονάδες για τους 4 πρώτους μήνες 

ανεργίας και 15 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 

μήνες  

Μήνες 

ανεργίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Μονάδες 0 0 0 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μονάδες ανά 

μήνα εμπειρίας και έως 40μήνες 

Μήνες 

εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …. 

Μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135    

Μήνες 

εμπειρίας 

(συνέχεια) 

10 11 …. 36 37 38 39 40     

Μονάδες 

(συνέχεια) 

150 165 …. 540 555 570 585 600     

3. Διαδικασία 

συνέντευξης 
20% επί του συνολικού βαθμού 

 

 



 

 
 
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο 
ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

108 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας.   

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

3. Βιογραφικό σημείωμα 

4. Αίτηση για θέση εργασίας 

5. Βασικό τίτλο σπουδών 

6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. 

7. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο 
κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Διεθνούς 
Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.icsd.gr. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) , 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, 
υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532). Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων. 

http://www.icsd.gr/


 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις ημερολογιακές (3) ημέρες και αρχίζει από 
13/02/2019 έως 15/02/2019. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην διεύθυνση Διεθνές 
Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, 
Ιωάννινα, ·β) στον διαδικτυακό τόπο www.icsd.gr  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Με απόφαση του ΔΣ του φορέα μας έχει ορισθεί η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία θα 
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Επιπλέον η 
επιτροπή αυτή θα διενεργήσει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει 
της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
πραγματοποιείται ως εξής:  

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με 
βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 
(αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες 
ομάδες και κοινωνική ένταξη, και χρόνος ανεργίας, συνέντευξη υποψηφίου). 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο (εργασιακή εμπειρία) και, αν αυτές 
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (μήνες ανεργίας) και 
ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τρεις 
ημέρες (3) από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα μας (www.icsd.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων 
της έδρας του φορέα μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των 
υποψηφίων. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής 
τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές 
Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, 
ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532). Η 
επιτροπή ενστάσεων η οποία έχει ορισθεί από το ΔΣ του φορέα μας, θα είναι η αρμόδια επιτροπή 
εξέτασης των ενστάσεων.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Ο φορέας μας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας. 

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

http://www.icsd.gr/
http://www.icsd.gr/


 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Πανακούλιας Στέφανος 


