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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
(Α) Απαιτούμενα Προσόντα:
Ο Δεύτερος Συντελεστής Μεθοδολογικού Πλαισίου, με ειδικότητα στην Εκτίμηση Επικινδυνότητας στα
Σωφρονιστικά Καταστήματα, απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:
• Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό ως προς τη δράση ή/και σε
σχετικό με τα καθήκοντά του αντικείμενο ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκτίμηση
επικινδυνότητας σε σωφρονιστικά καταστήματα.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε έρευνες, μελέτες και ειδικά εργαστήρια σχετικά με τη
μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας σε σωφρονιστικά καταστήματα κατά την τελευταία
δεκαετία.
• Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στον ιδιωτικό ή/και στον δημόσιο τομέα
ιδιαιτέρως στον τομέα της ασφάλειας σωφρονιστικών καταστημάτων κατά την τελευταία δεκαετία.
• Συμμετοχή στην προετοιμασία και στη συγγραφή μελετών, τευχών επικινδυνότητας και σχεδίων
εκτίμησης επικινδυνότητας σε σωφρονιστικά καταστήματα.
• Γνώση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για μελέτη εκτίμησης
επικινδυνότητας σε σωφρονιστικά καταστήματα .
• Ερευνητική, μελετητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα σε συναφή με τη δράση πεδία.
• Σχετικές δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
(Β) Είδος Απασχόλησης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
(Γ) Διάρκεια: Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται στους πέντε (5) μήνες, η έναρξη της οποίας
θα γίνει την 23/11/2018.
(Δ) Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ.
(Ε) Χώρος Εργασίας: Εγκαταστάσεις του ΚΕΜΕΑ και ατομική εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προγράμματος.
(ΣΤ) Ημέρες και ώρες Εργασίας: Οι συνολικές ώρες εργασίας ανέρχονται σε 400.
(Ζ) Καθήκοντα: Ο Δεύτερος Συντελεστής Μεθοδολογικού Πλαισίου, ως Ειδικός στην Εκτίμηση
Επικινδυνότητας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, θα αναλάβει σε συνεργασία με τους άλλους τρεις (3)
Συντελεστές Μεθοδολογικού Πλαισίου, την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 (Π.Ε. 2), το οποίο
αφορά την ανάπτυξη Μεθοδολογίας Έγκαιρης Αναγνώρισης και Αξιολόγησης του Κινδύνου της
Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο Βίαιο Εξτρεμισμό. Το Πακέτο Εργασίας 2 διαιρείται σε δύο
διακριτά επιμέρους Πακέτα:
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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Στο Π.Ε. 2.1 θα αναπτυχθεί μία πρότυπη Μεθοδολογία έγκαιρης αναγνώρισης και αξιολόγησης του
κινδύνου της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό, η οποία και θα λειτουργήσει
συμπληρωματικά ως προς τις καταγραμμένες ελλείψεις που θα προκύψουν από το Πακέτο Εργασίας 1
που αφορά την Καταγραφή των Αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου. Η μεθοδολογία αυτή θα
βασιστεί στη δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση εξωτερικών – εμφανών σημαδιών
ριζοσπαστικοποίησης εστιάζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες ατόμων: α) στους «επιστρέφοντες»
(αλλοδαποί που εισήλθαν παράτυπα στην Ελληνική Επικράτεια) και β) στους έγκλειστους στα
σωφρονιστικά καταστήματα και τους κρατούμενους στα κέντρα κράτησης.
Π.Ε. 2.2: Δείκτες αναγνώρισης και αξιολόγησης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο
εξτρεμισμό.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο αναγνώρισης και αξιολόγησης του κινδύνου της ριζοσπαστικοποίησης που
οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό θα βασιστεί στη δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση σημαδιών
ριζοσπαστικοποίησης εστιάζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στους επιστρέφοντες και β) στα
σωφρονιστικά καταστήματα και στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οι
δείκτες θα στηρίζονται σε εξωτερικά/εμφανή σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, απαντώντας στο ερώτημα
«τι πρέπει να παρατηρήσει ένα στέλεχος των Φορέων Επιβολής του Νόμου στη συμπεριφορά ενός
ανθρώπου και πώς θα πρέπει να αξιολογήσει αυτή την παρατήρηση του;». Για την προετοιμασία του
μεθοδολογικού πλαισίου και των δεικτών θα χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα
ερευνητικά έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ε.Ε., καθώς και η συλλογή βέλτιστων πρακτικών του
Radicalization Awareness Network (RAN) και άλλων.
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