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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ 

Ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2022  

Πληροφορίες / 

διευκρινήσεις 
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 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για 

τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ (ΠΕ). 

Περιγραφή καθηκόντων 

Διαχείριση δεδομένων και στατιστική ανάλυση στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ, www.ektepn.gr).  

Προσόντα  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να: 

 κατέχουν πτυχίο Στατιστικής ή συναφούς αντικειμένου με κατεύθυνση Στατιστικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος τίτλος ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή με αντίστοιχη κατεύθυνση  

 κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Στατιστικής ή Βιοστατιστικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος τίτλος ελληνικού ΑΕΙ 

 ερευνητική εμπειρία με αντικείμενο τη διαχείριση δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση 

 έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση στατιστικού πακέτου SPSS τουλάχιστον ενός (1) έτους 

 άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική (κατοχή 

σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, πτυχίου ή μεταπτυχιακού). 

Επίσης, θα συνεκτιμηθεί εφόσον οι υποψήφιοι/ες: 

 έχουν γνώση στη χρήση στατιστικών πακέτων R και Stata  

 έχουν ερευνητική εμπειρία με τη χρήση πολυεπίπεδης ανάλυσης  

Διάρκεια απασχόλησης  

Η απασχόληση αφορά διάστημα δύο μηνών (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022). 

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στέλνοντας email 

στη διεύθυνση ektepn@ektepn.gr στο οποίο θα επισυνάπτουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα).  

Με την αποστολή του βιογραφικού τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΕΠΙΨΥ να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων. 

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

 αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών 

 πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλων σπουδών αλλοδαπής 

 βεβαίωση ή οποιοδήποτε έγγραφο (υπογεγραμμένο) που να αποδεικνύει την εμπειρία χρήσης SPSS, καθώς και 

 κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κτλ.). 
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│ 2 

Οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από επιτροπή που έχει 

συγκροτήσει το ΕΠΙΨΥ, η οποία θα εκτιμήσει την κατάρτιση, την εμπειρία και τυχόν πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες των 

υποψηφίων. 

Θα οριστεί ημέρα και ώρα ψηφιακής ή δια ζώσης συνάντησης με τους/τις υποψηφίους γνωστοποιώντας εγκαίρως τις 

σχετικές λεπτομέρειες (χώρος, χρόνος κτλ.). 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα τα εξής δικαιολογητικά: 

 επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

 υπεύθυνη δήλωση για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ. 


