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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
“Police- Private Partnership to Tackle Metal Theft-Pol-PRIMETT” στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Prevention of and fight against crime” call for proposals 
2009 
 
 
Αντικείμενο του έργου 

To έργο ‘’Pol-PRIMETT’’ (Συνεργασία Αστυνομικών Αρχών-Ιδιωτικού Τομέα για την αντιμετώπιση της 
κλοπής Μετάλλων) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» (European Commission, 
Directorate General Justice, Freedom and Security). 
Το Pol-PRIMETT έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 3 ετών και υλοποιείται μέσω ενός δυναμικού 

συνεργατικού σχηματισμού μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στοχεύοντας στην διερεύνηση 

του προβλήματος της κλοπής μετάλλων. 
 
Αντικείμενο του υποέργου 
 
Προσωπικό του έργου 
Το υπό προκήρυξη έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις προσωπικού: 
Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην πρόσληψη ατόμων στις ακόλουθες θέσεις 

προσωπικού: 
 

1. ΘΕΣΗ 1- Project Manager (1 άτομο) 
2. ΘΕΣΗ 2- Horizontal support including finances (1 άτομο)  

 
που αφορούν στο έργο “Police- Private Partnership to Tackle Metal Theft-Pol-PRIMETT” στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Prevention of and fight against crime” call for proposals 2009”. 

 
O προϋπολογισμός για τις ανωτέρω θέσεις εργασίας αναλύεται ως εξής: 

 
1. ΘΕΣΗ 1- Project Management (1 άτομο) 

Αμοιβή: 5.000 ευρώ (για 20 μέρες τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2011) 
2. ΘΕΣΗ 2- Horizontal support including finances (1 άτομο) 

Αμοιβή: 3.600 ευρώ (για 20 μέρες τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2011) 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι τις 14-04-2011 και ώρα 11:00 στα 
γραφεία της ERFC στο Αίγιο. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα περάσουν από 
10λεπτη προσωπική συνέντευξη μέσω τηλεφώνου ή Skype. 

 
Βιογραφικά που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αξιολογούνται.   

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 18-03-2011  

Αρμόδιος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι η κα Μαριλίζ Μουρίκη, Γενική Γραμματέας του 

φορέα. 

http://www.erfc.gr/

