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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται
να υποβάλουν έως την 24:00 ώρα της 30ης Οκτωβρίου 2018 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου kemea@kemea.gr τα κάτωθι:
1. Αίτηση (με υπογραφή)
2. Βιογραφικό Σημείωμα EUROPASS
(Πληροφορίες: https://europass.cedefop.europa.eu/el)
3. Ευδιάκριτα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τις σπουδές (πτυχία, μεταπτυχιακά, κ.λπ.),
την επαγγελματική εμπειρία και τη συμμετοχή σε προγράμματα (έρευνες, μελέτες,
εργαστήρια, έργα, δημοσιεύσεις, συγγραφές, συνέδρια, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια κα).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις,
απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ξεχωριστά για την κάθε θέση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος αποστολής της αίτησης να αναγράφεται:
Αίτηση συμμετοχής στη Δράση «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την
Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού»
Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα αυτά θα φθάνουν σωστά στον
παραλήπτη τους, συστήνεται να αποστέλλεται τμηματικά το σαρωμένο κείμενο. Στην
περίπτωση και μόνο που η αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφων που
υπερβαίνουν ορισμένο όγκο παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες δύναται τα αντίγραφα των
δικαιολογητικών να κατατεθούν σε έντυπη μορφή έως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής, κατόπιν επικοινωνίας με το παρακάτω τηλέφωνο. Οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν
μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή, οι Υποψήφιοι
θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφεται στην αίτησή τους.
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
κα ΡΑΒΒΑ Νεκταρία, τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00-15.00, στο τηλέφωνο
210 7710805 (εσωτ. 319 & 46).
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία »
Δράση συγχρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου
για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».

