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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

2014-2020 

Ιωάννινα: 14/03/2019 

     Αριθμ. Πρωτ.: 452 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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 στο ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»  Κωδικός ΟΠΣ 5037452. 

 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων 
για την υλοποίηση της Δράσης Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5037452, 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 ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) που λειτουργεί 
στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα –περιγραφή θέσης Διάρκεια σύμβασης-Αμοιβή 

Αριθμ
ός 

ατόμ
ων 

101 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε./Τ.Ε. Κοινωνικός Λειτουργός  

Ο κοινωνικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για την 

εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και 

προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων 

 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

3 

102 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε. Ψυχολόγων  

Ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που 

άπτονται της ψυχικής υγείας των φιλοξενουμένων 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης για άλλους 10 μήνες» 

600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με σύμβαση 
έργου ανά μήνα 

3 

103 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διερμηνέας 

Συνδράμει σε όλες τις διαδικασίες όπου είναι απαραίτητη 

η παρουσία του για την επικοινωνία του προσωπικού με 

τους φιλοξενούμενους της δομής 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

3 

104 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τ.Ε. Νοσηλευτής  

Ο νοσηλευτής λειτουργεί επικουρικά και υποστηρικτικά 

για την ομαλή λειτουργία και αντιμετώπιση ζητημάτων 

που προκύπτουν κατά την εικοσιτετράωρη λειτουργία 

της δομής 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

1 

mailto:icsdeu@gmail.com
http://www.icsd.gr/


 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα –περιγραφή θέσης Διάρκεια σύμβασης-Αμοιβή 

Αριθμ
ός 

ατόμ
ων 

105 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε. Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί θα είναι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων 

των ωφελούμενων 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες. 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

5 

106 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε. Νομικός 

Η παροχή νομικών συμβουλών σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των ασυνόδευτων ανήλικων εντός και εκτός δομής 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με σύμβαση 

έργου ανά μήνα 

2 

107 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε./Τ.Ε Διοικητικός 

Το διοικητικό προσωπικό είναι αρμόδιο για την διοικητική 

γραμματειακή υποστήριξη της δομής. 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1200 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

4 

108 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

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 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

5 

109 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Δ.Ε. Μαγείρων 

Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση του προγράμματος 

λειτουργίας της Δομής (καθαριότητας, διανομής 

γευμάτων κ.λπ.) 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

1 

110 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Υ.Ε. Βοηθός Μαγείρων 

Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση του προγράμματος 

λειτουργίας της Δομής (καθαριότητας, διανομής 

γευμάτων κ.λπ.) 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

1 

111 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων 

Το βοηθητικό προσωπικό λειτουργεί επικουρικά και 

υποστηρικτικά για την ομαλή λειτουργία και 

αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την 

εικοσιτετράωρη λειτουργία της δομής 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
1100 ευρώ κόστος επιχείρησης ανά 

μήνα 

4 

112 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) 

Για τη στελέχωση της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στο Γραικοχώρι 
Ηγουμενίτσας 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Π.Ε. Διατροφολόγος 

Ο διατροφολόγος επιμελείται οργάνωση και υποστήριξη 

της σωστής διατροφής των ωφελούμενων 

«δύο  (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης για άλλους 10 μήνες» 
300 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά μήνα με 

σύμβαση έργου 

1 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι 
υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η προκήρυξη, βρίσκεται αναρτημένη:  
1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη - www.icsd.gr   
2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, 

Ιωάννινα. 
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 της υπηρεσίας 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. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 14/03/2019 μέχρι και 28/03/2019 και ώρες 11:00 με 14:00 τις εργάσιμες 

ημέρες. 

http://www.icsd.gr/

