
ΓΊΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ 
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ΑΣΦΑΛΕΊΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 
ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ



Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη σύσταση υπηρεσίας ένστολων 
στην Ευρώπη, το μόνιμο σώμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής. Η εν λόγω υπηρεσία θα απαρτίζεται από αξιωματικούς του Frontex και 
των κρατών μελών της ΕΕ και θα συνδράμει τα ευρωπαϊκά κράτη στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στα εξωτερικά τους σύνορα.

Με την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, οι 
συνοριοφύλακες και οι ακτοφύλακες του Frontex θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις του αύριο στα σύνορα.

Καθένας από τους επιλεγέντες υποψήφιους θα λάβει βασική εκπαίδευση διάρκειας έως 
έξι μηνών προκειμένου να προετοιμαστεί για την ανάπτυξη αποστολών σε περιοχές 
επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2021. Με την εκπαίδευση διασφαλίζεται ότι οι αξιωματικοί 
διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συνεργαστούν σε κάθε συγκεκριμένο 
τομέα επιχειρήσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ και τα 
δεοντολογικά πρότυπα.



ΠΡΟΦΊΛ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

ΠΟΊΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ ΚΥΡΊΑ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΞΊΩΜΑΤΊΚΩΝ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΡΊΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ 
FRONTEX

Αναζητούμε υποψήφιους με εμπειρία στον τομέα της 
επιβολής του νόμου (σε σώματα όπως αστυνομία, τελωνεία, 
συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή), σε υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων με πολιτικά 
μέσα, σε στρατιωτικές ή αντίστοιχες υπηρεσίες (εν ενεργεία 
και συνταξιούχους). Κάθε υποψήφιος πρέπει να μιλά αγγλικά 
σε ενδιάμεσο επίπεδο (B2).

Στην πρώτη φάση, επιδιώκουμε να προσλάβουμε 
περισσότερους από 700 συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες 
του Frontex. Με βάση την εμπειρία σας, μπορείτε να 
υποβάλετε αίτηση για να γίνετε συνοριοφύλακας του Frontex 
σε τρία επίπεδα: βασικό, ενδιάμεσο ή ανώτερο.

Οι περισσότεροι συνοριοφύλακες του Frontex θα φορούν 
υπηρεσιακή στολή, θα διαθέτουν υπηρεσιακό όπλο και θα 
εκτελούν καθήκοντα όπως η εξακρίβωση της ταυτότητας και 
της εθνικότητας ενός ατόμου, η έγκριση ή η άρνηση εισόδου 
στην ΕΕ και η περιπολία μεταξύ των σημείων συνοριακής 
διέλευσης.

Συνοριακοί 
έλεγχοι

Συλλογή και 
κοινοποίηση 
πληροφοριών

ΕπαναπατρισμοίΈρευνα και 
διάσωση

Καταπολέμηση του 
διασυνοριακού εγκλήματος Επιτήρηση των συνόρων

PASSPORT



ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΊ ΟΊ 
ΣΥΝΟΡΊΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ 
FRONTEX

ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι συνοριοφύλακες του Frontex θα εργάζονται στις περιοχές 
των επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μπορεί 
επίσης να εργάζονται σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν υπογράψει συμφωνία περί καθεστώτος με την ΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, στους 
επιλεγμένους υποψηφίους θα προσφερθεί πενταετής 
σύμβαση εργασίας με δοκιμαστική περίοδο εννέα μηνών. 
Όλοι οι επιλεγμένοι αξιωματικοί θα λάβουν μέρος σε βασική 
εκπαίδευση διάρκειας έως έξι μηνών και θα υποβληθούν σε 
δοκιμές ετοιμότητας για να αξιολογηθεί το κατά πόσο είναι 
έτοιμοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

1. Αξιολόγηση των αιτήσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

2. Εξετάσεις στα αγγλικά

3. Κατάρτιση εφεδρικού 
πίνακα προσλήψεων

4. Εξετάσεις φυσικής 
κατάστασης

5. Συνεντεύξεις

6. Προσφορά απασχόλησης

7. Ιατρικές εξετάσεις

8. Υπογραφή σύμβασης

9. Έναρξη δοκιμαστικής 
περιόδου

10. Κατάρτιση

11. Τελικές δοκιμές 
ετοιμότητας



ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΊΤΗΣΗ

ΤΊ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΊΣΕΤΕ

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιήστε 
αυτόν τον κωδικό QR και συμπληρώστε την 
αίτηση σήμερα!
https://frontex.europa.eu

Θα λάβετε έναν βασικό μισθό και τα επιδόματα που 
προβλέπονται, όπως:

• επίδομα αποδημίας
• επίδομα στέγης
• επίδομα συντηρούμενου τέκνου
• σχολικό επίδομα
• επίδομα αποστολής (κατά τη διάρκεια της 

αποστολής)
• επίδομα βάρδιας (κατά την εργασία σε βάρδιες).

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu

© European Union 2019 / Source: European Commission
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