ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση έρευνας του ΕΠΙΨΥ
Ημερομηνία
Πληροφορίες /
διευκρινήσεις

14 Οκτωβρίου 2022
Ιουλία Μπάφη (ibafi@ektepn.gr, 2106536902, 2106170848, 6977288669)
Πετρούλα Πρασσά (pprassa@ektepn.gr, 2106170015)

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr)
‘ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ’ (www.epipsi.gr) προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες και αποφοίτους σχολών κοινωνικών,
ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τη σύναψη σύμβασης
έργου για την υλοποίηση έρευνας σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Περιγραφή καθηκόντων
Συμμετοχή στην υλοποίηση της ‘Πανελλήνιας έρευνας για τις ανάγκες των κρατουμένων με προβλήματα από τη χρήση
ουσιών στα σωφρονιστικά καταστήματα’ που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
(ΕΚΤΕΠΝ, www.ektepn.gr). Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα συμβάλλουν στη διαδικασία συλλογής
δεδομένων και τη χορήγηση των ερωτηματολογίων στα σωφρονιστικά καταστήματα στις εξής πόλεις/κωμοπόλεις/περιοχές:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης: Κομοτηνή
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Διαβατά, Νιγρίτα
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενά
Περιφέρεια Ηπείρου: Ιωάννινα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αλμυρός, Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Άγιος Στέφανος Αχαΐας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Άμφισσα, Δομοκός, Μαλανδρίνο, Χαλκίδα
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ναύπλιο, Τίρυνθα Αργολίδας, Τρίπολη
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου: Χίος
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου: Κως
Περιφέρεια Κρήτης: Αγιά Χανίων, Νέα Αλικαρνασσός, Νεάπολη
Το ΕΚΤΕΠΝ θα έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια για την είσοδό τους. Για την εκτέλεση των παραπάνω θα υπάρξει εκπαίδευση
και καθημερινή καθοδήγηση και υποστήριξη από στελέχη του ΕΚΤΕΠΝ.

Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να:
 είναι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες ή απόφοιτοι/ες σχολών κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών ή επιστημών υγείας
 είναι διαθέσιμοι/ες για 3-6 περίπου επισκέψεις σε σωφρονιστικό κατάστημα που θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα 23 εβδομάδων την περίοδο από 1/11/2022 έως τις 2/12/2022 εντός του χρονικού πλαισίου του ωραρίου που τα
σωφρονιστικά καταστήματα (και αναφέρονται παραπάνω, βλ. Περιγραφή καθηκόντων) δέχονται εξωτερικές επισκέψεις
(8.00-15.00)
 να έχουν άριστες δεξιότητες προφορικής διαπροσωπικής επικοινωνίας
 να είναι εξοικειωμένοι/ες με τις εφαρμογές MS Office και το περιβάλλον Google.
Θα εκτιμηθεί επιπλέον:
 η εμπειρία από ερευνητικά προγράμματα

Διάρκεια απασχόλησης και εργασιακή σχέση
Η απασχόληση αφορά την υλοποίηση της έρευνας σε σωφρονιστικά καταστήματα την περίοδο από 1/11/2022 έως τις
2/12/2022.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα (ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 665 17, Τ.Κ. 156 01, Παπάγου)
Τηλ.: 210 6536902, 6170014
E-mail: ektepn@ektepn.gr URL: www.ektepn.gr

Επόμενα βήματα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στέλνοντας email
στη διεύθυνση ektepn@ektepn.gr στο οποίο θα επισυνάπτουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Θα οριστεί ημέρα και ώρα ψηφιακής ή δια ζώσης συνάντησης των ενδιαφερόμενων με την ερευνητική ομάδα του ΕΚΤΕΠΝ.
Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
 αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών
 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 υπεύθυνη δήλωση για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ.
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