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  Ημερομηνία: 2/2/2015 

                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:      121 

 

Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)  
Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος,  
ΤΚ 45332, Ιωάννινα,  
Τηλέφωνο: 2651068532 
 

Θέμα: Διαγωνισμός επιλογής προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης της 
πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας». 
 
Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

Άρτας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» η οποία εντάσσεται στο 

πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ), 

έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 3831/15-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπικά 

σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013. 

2. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης 

3. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 11/31-10-2013 απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα της 

Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας»    
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την ανάθεση έργου σε επιστημονικό συνεργάτη, για την κάλυψη αναγκών της 

Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως 

ορίζονται παρακάτω και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάτωθι θέση: 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

2. Περιγραφή Αντικειμένου 

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΡΑΣΗ 4) 

Παραδοτέο:  

Παρακολούθηση σχεδίου ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEBSITE) (ΔΡΑΣΗ 4) 

Παραδοτέο:  

Δημιουργία - ενημέρωση δικτυακού τόπου (website) 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 (ΔΡΑΣΗ 8) 

Παραδοτέο:  

Κατάσταση των αιτούντων ωφελουμένων 

Κωδικός θέσης 101 

Αριθμός Θέσεων Μία 

Απαιτούμενα προσόντα 

Πτυχίο Θετικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε 

ετών. 

Χρόνος Υλοποίησης Χρόνος παράδοσης ορίζεται η 30/06/2015. 

Αμοιβή Ευρώ 6.000,00 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, οφείλουν να 

προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Βεβαιώσεις Επαγγελματικής εμπειρίας. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει: 

 Στον πίνακα ανακοινώσεων του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(ICSD). 

 στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD): 

www.icsd.gr  

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη την αίτηση 

συμμετοχής (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) στη Διεύθυνση: Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 

45332, Ιωάννινα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2651068532. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3/2/2015 μέχρι και 13/2/2015 

(όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 14:00). Οι υποψήφιοι 

μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του Διεθνούς 

Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) καθώς και στην ιστοσελίδα του. 

 

http://www.icsd.gr/
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Στέφανος Πανακούλιας 


