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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ 

(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«Εκπαιδεύσεις για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής  Σημασίας» 

 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Εκπαιδεύσεις για την 

Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» και λαμβάνοντας υπόψη α. την υπ' 

αριθ. 269 από 12/09/2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. του, β. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 

150/Α/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, γ. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου 

για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και 

καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την 

κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δ. τον Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική 

στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 

εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων και ε. την υπ’ αρίθμ. ISF-P/90/4-ιγ 

από 24/08/2016 Απόφαση Χορήγησης της Δράσης «Εκπαιδεύσεις για την 

Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» στο Εθνικό Πρόγραμμα του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 

2014-2020, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού συνεργάτη – 

μέλους εκπαιδευτικής ομάδας ως Ειδικός Ασφάλειας Λειτουργίας και θα 

απασχοληθεί έως και την ολοκλήρωσή της Δράσης, ήτοι έως 01.03.2018. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

Ο Ειδικός Ασφάλειας Λειτουργίας απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

(Α) Υποχρεωτικά 

 Κατοχή προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό ως 

προς τη δράση ή /και σχετικά με τα  καθήκοντα του  αντικείμενο. 

 Ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα Ασφάλειας Λειτουργίας 
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 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία και διεξαγωγή εκπαιδεύσεων 

και στην προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ασφάλειας 

Λειτουργίας 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε έρευνες, μελέτες, ειδικά 

εργαστήρια, κατά την τελευταία δεκαετία. 

 Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στον ιδιωτικό 

ή/και στον δημόσιο τομέα, ιδιαιτέρως στον τομέα της ασφάλειας, κατά την 

τελευταία δεκαπενταετία. 

 Συγγραφή μελετών, ερευνητικών κειμένων και σχεδίων Ασφάλειας 

Λειτουργίας 

 

(Β) Προαιρετικά (συνεκτιμώμενα) 

 Επαγγελματική, ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα 

σε συναφή με τη δράση πεδία. 

 Γνώση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για Σχέδια 

Ασφάλειας Λειτουργίας 

 Σχετικές δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 

καλούνται να υποβάλουν: 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες), συνοδευόμενο από αντίγραφα 

των βασικών δημοσιεύσεων. 

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, 

κ.λπ.) και προϋπηρεσίας 

έως και 15 Νοεμβρίου 2016  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου kemea@kemea.gr. Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων μπορούν να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την 

Υ/Α Ράββα Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 

2107710805 (εσωτ. 319). 

mailto:kemea@kemea.gr
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Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για 

τα αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους. 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. 

Κωλέτση Σπυρίδωνα, τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 342). Δείτε τη 

σχετική περίληψη της Δράσης. 

Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% 

από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 

2016ΣΕ05020023 Έργου της ΣΑΕ 050/2 με τίτλο: «Εκπαιδεύσεις για την 

Προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας /Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας.   

 

 


