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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  

«ARIADNE: Developing and supporting multi-sectoral police reporting procedures to prevent 

and respond to domestic violence against women» 

Το KE.ΜΕ.Α. στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (REC PROGRAMME 2014-2020) Έργου με την ονομασία «ARIADNE: Developing and 

supporting multisectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence 

against women» (Υποστήριξη δια-τομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών) και 

λαμβάνοντας υπόψιν α. το υπ΄ αριθ. JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858 Συμφωνητικό 

Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εταιρικής σύμπραξης του Έργου, β. 

την υπ’ αριθ. 277 από 17/01/2017 Απόφαση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.Α., γ. την υπ’ αριθ. 33/2016 

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου («Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα» 

- ΦΕΚ Α 280), δ. τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997 και ε. υπ’ αριθ. 8787 από 13-12-2017 

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

προκηρύσσει την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού 

για την υλοποίηση της Δράσης υπ’ αριθ. 4 του υπ’ αριθ. 2 Πακέτου Εργασιών του Έργου με 

τίτλο «Capacity building of police officers on multisectoral reporting procedures and networking 

with key stakeholders involved» (Ανάπτυξη δεξιοτήτων αστυνομικού προσωπικού για την 

υποστήριξη διατομεακών διαδικασιών αστυνομικής αναφοράς και τη διασύνδεση με βασικούς 

σχετιζόμενους φορείς και υπηρεσίες). 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών προβλέπεται να έχει διάρκεια τριών (3) ημερών 

και να υλοποιηθεί στη διάρκεια της εβδομάδας από 19/2/2018 έως 23/2/2018. 

Σημειώνεται ότι οι επιλεχθείσες/ντες Εκπαιδεύτριες/τες θα αναλάβουν τη διενέργεια 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων αστυνομικού προσωπικού σε θέματα πρόληψης και 

αντιμετώπισης της ενδοοικογενεικής βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στην ενίσχυση της 

αστυνομικής αναφοράς των σχετικών περιστατικών και την υποστήριξη της διατομεακής 

συνεργασίας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 

2018. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Εκπαιδευτές του αστυνομικού προσωπικού απαιτείται να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 

http://www.ariadnenetwork.eu/
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 Ακαδημαϊκές γνώσεις σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες ή/και σε επιστήμες 

υγείας ή/και ψυχολογίας ή/και νομικής ή/και εγκληματολογίας, ή/και 

 Αποδεδειγμένη πολυετή εργασιακή και διδακτική εμπειρία στους τομείς ασφάλειας με 

έμφαση σε θέματα προληπτικής ασφάλειας. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα για την τελική επιλογή των εκπαιδευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν 

το σχετικό εκπαιδευτικό έργο, προβλέπονται να είναι επικοινωνιακές δεξιότητες, 

στάσεις/αντιλήψεις και συνεργατικότητα που θα εκτιμηθούν στη διάρκεια της εκπαίδευσής 

τους με σκοπό τη συμμετοχή τους ως συντονιστών Πρακτικών Εργαστηρίων 

πλαισιοθετημένης μάθησης. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να 

υποβάλουν: 

1. Αίτηση, σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα. 

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες). 

3. Ευδιάκριτα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών ή/και βεβαιώσεων επαγγελματικής 

εμπειρίας ή/και κατάρτισης σε θέματα συναφή προς την εν θέματι εκπαίδευση. 

έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

kemea@ariadnenetwork.eu, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: Αίτηση συμμετοχής – 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών αστυνομικού προσωπικού. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα 

αποτελέσματά της τηλεφωνικά και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον αριθμό 

τηλεφώνου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναγράφονται στην αίτησή τους, 

αντίστοιχα. 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μηνέ 

Φωτεινή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 2107710805 (εσωτ. 

395). 

 

http://www.ariadnenetwork.eu/

