
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκτέλεση Ερευνητικής δραστηριότητας  

στο   
“The Street Art Project”  

Λίγα λόγια για το Project  

Το “The Street Art Project” ξεκίνησε την επιστημονική μελέτη και δράση για το φαινόμενο της  

“Street Art” από τον Φεβρουάριο του 2018 συνεχίζοντας μέχρι σήμερα υπό την αιγίδα του  

Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Η διατύπωση της ιδέας στο ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιήθηκε  

κατόπιν πρωτοβουλίας της Κωνσταντίνας – Μαρίας Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ  

Εγκληματολογίας, η οποία ανέλαβε και τον συντονισμό της για την υλοποίησή της.  

Επιστημονικός συνοδοιπόρος στο Project είναι η Δρ Ευδοξία Ζ. Φασούλα, Δικαστική &  

Αναλυτική Γραφολόγος.  

Μπορείτε να ανατρέξετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα μελέτης:  

https://e-keme.gr/the-street-art-project-εισαγωγικό-σημείωμα-πρόλογο/ .  

Στόχος του Project ήταν, είναι και συνεχίζει να είναι η εξωτερίκευση – επικοινωνία της  

επιστημονικής γνώσης για το κίνημα με καλλιτέχνες, εκπροσώπους οργανώσεων και άτυπων  

ομάδων που ασχολούνται στο πεδίο αυτό, καθηγητές / – τριες Εικαστικής Αγωγής σε σχολεία  

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τοπικούς φορείς.  

Το “The Street Art Project” αναζητά δύο (2) μέλη άμεσα με ορισμένη δέσμευση  
εθελοντικού χαρακτήρα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. 
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Απαιτούμενα προσόντα  

1. Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση από τμήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. 

2. Ελάχιστη, έστω, γνώση περί του κινήματος της “Street Art”.  
3. Επάρκεια γνώσης στην ποιοτική έρευνα (διεξαγωγή συνεντεύξεων, ανάλυση  

περιεχομένου).  
4. Αφιέρωση χρόνου και ένταξη του Project στην καθημερινότητα του / της συμμετέχοντα 

/ ουσας.  
 
 
Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.  

Όποιοι / – ες ενδιαφέρεσθε να συμμετέχετε στην άνω Ομάδα δηλώστε τη συμμετοχή σας  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση crime@e-keme.gr .  

Πληροφορίες: τηλ. 6908233371 / 6948591604 (Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος) και  

6946255702 (συντονίστρια – επιστημονικά υπεύθυνη Project). 
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