ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CENTER FOR SECURITY STUDIES

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
(Α) Απαιτούμενα Προσόντα:
Ο Ειδικός Μεθοδολογίας Ασκήσεων απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:
•
•
•
•
•
•

Κατοχή προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό ως προς τη
δράση ή /και σχετικά με τα καθήκοντα του αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία στη μεθοδολογία προετοιμασίας ασκήσεων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη προετοιμασία οδηγών ασκήσεων.
Ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα Ριζοσπαστικοποίησης, Εξτρεμισμού και
Τρομοκρατίας.
Γνώση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για Σχέδια Πρόληψης
Ριζοσπαστικοποίησης, Εξτρεμισμού και Τρομοκρατίας

(Β) Είδος Απασχόλησης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
(Γ) Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται στους πέντε (5) μήνες, η έναρξη της
οποίας θα γίνει την 20/9/2019.
(Δ) Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.
(Ε) Χώρος Εργασίας: Οι εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α.
(ΣΤ) Χρόνος Εργασίας: Οι συνολικές ώρες εργασίας ανέρχονται σε 400.
(Ζ) Καθήκοντα:
Ο Ειδικός Μεθοδολογίας Ασκήσεων θα αναλάβει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Μέλη της
ειδικής Ομάδας άσκησης και την καθοδήγηση του Συντονιστή Άσκησης, για την υλοποίηση του
Πακέτου Εργασίας 6 (Π.Ε. 6), το οποίο αφορά τη Δι-υπηρεσιακή Άσκηση Ετοιμότητας με
επιμέρους ενέργειες/εργασίες:
•

Προετοιμασία της άσκησης

•

Δημιουργία οπτικοποιημένων σεναρίων κρίσης

•

Δημιουργία Οδηγού άσκησης

•

Διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας.

Πιο ειδικά:
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».
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O Ειδικός Μεθοδολογίας Ασκήσεων σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Μέλη της ειδικής Ομάδας
άσκησης και την καθοδήγηση του Συντονιστή Άσκησης, θα προετοιμάσει και θα διεξαγάγει ειδική
άσκηση ετοιμότητας εκατό (100) συμμετεχόντων με σενάρια κλιμακούμενων περιστατικών για
την

αναγνώριση

και

τη

διαχείριση

καταστάσεων

κρίσης

που

σχετίζονται

με

ριζοσπαστικοποιημένα άτομα και τρομοκράτες. Σκοπός της άσκησης θα είναι να δοκιμαστεί η
δυνατότητα ανταπόκρισης με έμφαση στη δι-υπηρεσιακή συνεργασία και κυρίως στο συντονισμό
και στην ανταλλαγή πληροφοριών, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η άσκηση θα
πραγματοποιηθεί επί χάρτου και θα αξιοποιηθεί ειδικό οπτικοακουστικό υλικό με σενάρια
εξέλιξης. Τα οπτικοποιημένα σενάρια που θα αξιοποιηθούν, θα αφορούν:
•

Τη παρείσφρηση επιστρεφόντων αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών σε μεικτές
μεταναστευτικές ροές σε ελληνικό νησί.

•

Ριζοσπαστικοποίηση προσφύγων σε hotspot σε ελληνικό νησί.

•

Ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση σε κεντρικό σωφρονιστικό κατάστημα στην
Αττική.

•

Όσμωση ποινικών κρατουμένων και τρομοκρατών.

Επιπλέον και ταυτοχρόνως, ο Ειδικός Μεθοδολογίας Ασκήσεων θα αναλάβει με τα υπόλοιπα μέλη
της ειδικής Ομάδας Άσκησης τη δημιουργία και τη συγγραφή οδηγού άσκησης παρουσιάζοντας με
συνεκτικό τρόπο τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία εξέλιξης των σεναρίων, τα στοιχεία πλοκής και τα
βασικά σημεία των σεναρίων. Ο οδηγός άσκησης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα
οπτικοποιημένα σενάρια προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο.
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πιστώσεις του υπ΄ αριθμ. 2018ΣΕ75020015 Έργου της ΣΑΕ 750/2 με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου
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