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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) 

ατόμου  ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» της 

Πρόσκλησης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» που χρηματοδοτεί 

το Πράσινο Ταμείο, με προϋπολογισμό 50.000,00€ , με τίτλο: «Συμμαχία 

Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση 

της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου 

Σκουφά».  

 
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το με αριθ. 5/2021 τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

2. Τον Οδηγό υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες»  

(Φεβρουάριος 2022)  

3. Τη με αριθμ. Πρωτ. 9653/28-12-2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 

στο Πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 

2020». 
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4. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης «Καινοτόμες δράσεις 

με τους πολίτες» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020». 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τ 

ενός (1) ατόμου  ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020» της 

Πρόσκλησης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» που χρηματοδοτεί το 

Πράσινο Ταμείο, με προϋπολογισμό 50.000,00€ , με τίτλο: «Συμμαχία Γενεών 

για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης 

των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά». 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

107 

Αποδεκτά όλα τα Πτυχία  ή διπλώματα ΑΕΙ ή τα ομώνυμα πτυχία ή διπλώματα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  
Πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ ή τα ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

α) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  

β) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

ε) Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας. 

 

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

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

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

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Βασικό τίτλο σπουδών  

4. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  

5. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ  

 



 

 
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 καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, 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) 
, Παράρτημα: Δημητρίου Χατζή 13, Αμπελόκηποι, ισόγειο, ΤΚ.45445, 
Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 
2651077037). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ενώ μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας 
θα κρίνονται εκπρόθεσμοι. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 12/10/2021 έως 21/10/2021 
και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 μ,μ, για τις εργάσιμες ημέρες. 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.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πρόσληψη  

Ο φορέας μας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 
Ο ΠρόεδροςΔ.Σ. 

 
Πανακούλιας Στέφανος 
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