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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
(Α) Απαιτούμενα Προσόντα:
Το Τρίτο Μέλος Συγγραφικής Ομάδας, με ειδικότητα στην Εκτίμηση και Ανάλυση Αλλαγών
Συμπεριφοράς, απαιτείται να έχει τα παρακάτω προσόντα:
• Κατοχή προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό με τα καθήκοντά του
αντικείμενο ή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία στο τομέα εκτίμησης και
ανάλυσης αλλαγών συμπεριφοράς.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία ως εκπαιδευτής σε θέματα εκτίμησης και ανάλυσης αλλαγών
συμπεριφοράς.
• Αποδεδειγμένη συμμετοχή στη δημιουργία και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού και ειδικών οδηγών
για θέματα εκτίμησης και ανάλυσης αλλαγών συμπεριφοράς.
• Ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα εκτίμησης και ανάλυσης αλλαγών συμπεριφοράς.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε έρευνες, μελέτες και σχέδια εκτίμησης και ανάλυσης
αλλαγών συμπεριφοράς κατά την τελευταία δεκαετία.
• Γνώση εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών πλάνων δράσης και πλαισίων σε θέματα εκτίμησης
και ανάλυσης αλλαγών συμπεριφοράς.
• 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 έντεκα (11) μήνες, η έναρξη της
οποίας θα γίνει την 23/11/2018.
(Δ) Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή της θέσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 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 440.
(Ζ) Καθήκοντα: Το Τρίτο Μέλος Συγγραφικής, με ειδικότητα στην Εκτίμηση και Ανάλυση Αλλαγών
Συμπεριφοράς, θα αναλάβει σε συνεργασία με τα άλλα τρία (3) Μέλη της Συγγραφικής Ομάδας και υπό
τον Συντονισμό και Καθοδήγηση του Υπεύθυνου της Συγγραφικής Ομάδας, την υλοποίηση του Πακέτου
Εργασίας 4 (Π.Ε. 4), το οποίο αφορά τη Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και τη Συγγραφή δύο (2)
Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Αναγνώρισης Σημαδιών Ριζοσπαστικοποίησης Ατόμων, τα οποία θα
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χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των στελεχών των Φορέων Επιβολής του Νόμου. Πιο ειδικά:
Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τη μορφή Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (Power Points), Υποστηρικτικών
Κειμένων (Words) και Οπτικοακουστικού Υλικού με προσομοιωμένα σενάρια και θα χρησιμοποιηθεί
κατά τις Εκπαιδεύσεις των Στελεχών των Φορέων Επιβολής του Νόμου. Θα περιλαμβάνει θεωρητικές
προσεγγίσεις αναφορικά με τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των «Επιστρεφόντων» Αλλοδαπών
Τρομοκρατών Μαχητών, τη διαδικασία Ριζοσπαστικοποίησης των Μεταναστών και Προσφύγων καθώς
και τη διαδικασία Ριζοσπαστικοποίησης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα
λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό προπαρασκευαστικά στο τελικό συγγραφικό προϊόν που θα αποτελείται
από τα δύο (2) εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν εξωτερικά/εμφανή Σημάδια και Δείκτες Αναγνώρισης
Ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και Σημάδια και Δείκτες Αναγνώρισης Ριζοσπαστικοποίησης που
σχετίζονται με Στάσεις/Συμπεριφορές. Σκοπός των δύο (2) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων είναι να
λειτουργήσουν ως πρακτικά εργαλεία ενίσχυσης της ικανότητας των Φορέων Επιβολής του Νόμου για
την αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης και τον εντοπισμό ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων, σε
συνθήκες υψηλού κινδύνου, αναφορικά με τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, όπως είναι τα
σωφρονιστικά καταστήματα και οι χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Η
πρόσθετη αξία των δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι εστιασμένα και
εξειδικευμένα ακριβώς σε αυτές τις συγκεκριμένες και δύσκολες συνθήκες αναγνώρισης (σωφρονιστικά
καταστήματα, μεικτές ροές). Στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα ενσωματωθεί η ανατροφοδότηση από τις
εκπαιδευτικές αίθουσες.
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