
1 

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
IAΣIOY 1, T.K. 115 21 – ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.: 210 72 72 270-277-278, e-mail: kesypame@gmail.com 

ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 5, Τ.Κ. 112-52 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 72 95 926-927 FAX: 210 72 95  928  
e-mail: ecrpath@gmail.com 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράμματος από υπεύθυνο διοικητικής 

στήριξης δράσης 

                                                                                                                                      Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017 

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων 

(ΚΣΠΜ-ERP) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος για παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλευτικής σε 

αιτούντες άσυλο αναφορικά με διαδικασία οικογενειακής συνένωσης (μέσω του Κανονισμού ΙΙΙ του 

Δουβλίνου) που υλοποιεί κατά τη διάρκεια του 2017 με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες προσκαλεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την άμεση στελέχωση με πλήρη 

απασχόληση:  

1 ατόμου για  διοικητική στήριξη δράσης  

Η πρόσκληση απευθύνεται:   

Σε απόφοιτους Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή αποφοίτους σχολών κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών ή σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης. 

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά και  γερμανικά) και Χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Θα συνεκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον ΜΚΟ σε ανάλογη θέση ή άλλη θέση 

υπεύθυνου πωλήσεων. 

Η απασχόληση των ανωτέρω στο γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου θα είναι αποκλειστική με ημερομηνία έναρξης την 15η  Φεβρουαρίου 2017 

και  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Απριλίου 2017.  

Η θέση αφορά εργασία για την υλοποίηση δράσης που υλοποιεί ο φορέας  αναφορικά με την αγορά 

εισιτηρίων για την αεροπορική μεταφορά 1000  αιτούντων άσυλο στις χώρες προορισμού σε συνεργασία 

με ταξιδιωτικό πρακτορείο και τη Μονάδα Δουβλίνου της υπηρεσίας ασύλου. 

Οι αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης  θέσης: 

 Καθημερινή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διεκπεραίωση εκ μέρους του ΚΣΠΜ-
ERP της σχετικής δράσης 

 Συμμετοχή στην προετοιμασία του εβδομαδιαίου και μηνιαίου σχεδιασμού των αεροπορικών 
μεταφορών σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 
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 Τήρηση και ενημέρωση αρχείων σε μορφή  εξέλ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της 
διαδικασίας έκδοσης των εισιτηρίων από το πρακτορείο 

 Υποβολή εβδομαδιαίων εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης της δράσης 

 Τήρηση των σχετικών με τη δράση εγγράφων (τιμολόγια, αντίγραφα εισιτήριων κλπ. ) σε συνεργασία 
με το βοηθό λογιστή του προγράμματος για την τακτοποίηση των πληρωμών  

 Έλεγχο της αιτιολόγησης των σχετικών εξόδων καθώς και των εγγράφων αιτιολόγησης και της 
καταλληλότητας τους. 

 Συνδρομή στην προετοιμασία των ενδιάμεσων (τριμηνιαίων) αναφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή για το κίνητρο 

συμμετοχής το αργότερο έως και την 12 Φεβρουαρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ecrpath@gmail.com, υπόψη κας Δέσποινας Γεωργιάδου.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ή τηλεφωνικά σε περίπτωση επιλογής τους για την 

πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης. 
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