
Λάρισα, 20-10-2014 

Αρ. Πρωτ : 147/20-10-2014 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 

ερευνητικού έργου  «IDAC», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία 

(1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου για οκτώ (8) 

μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ 

στη Λάρισα. 

 

Κωδικός 

Θέσης 

 

Ειδικότητα 

 

Αντικείμενο 

Αριθμός 

Θέσεων 

 

Διάρκεια 

147/2014 

 

Μοριακός 

Βιολόγος 

 

Συντονισμός follow-up και 

συλλογή δεδομένων 
1 8 μήνες 

 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  

2.Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικού Τμήματος σε μοριακή διερεύνηση παθήσεων 

μυοσκελετικού 

3. Εμπειρία σε σύγχρονες τεχνικές μοριακής βιολογίας και γενετικής 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficency). 

5. Επιστημονικές  δημοσιεύσεις  και  ανακοινώσεις  σχετικές  με  μοριακή  γενετική 

παθήσεων μυοσκελετικού.  

 

Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 

του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης της ισοτιμίας του 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της). 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. 

3. Δύο (2) συστατικές επιστολές που θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση nmpriasou@ireteth.certh.gr  

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση 

γνώμης για την καταλληλότητά του. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 

απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 

δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ 

Τομέας Βιοϊατρικής 

Παπαναστασίου 51 

Τ.Κ. 41222, Λάρισα 

 

mailto:nmpriasou@ireteth.certh.gr


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στους: κα Νίκη Μπριασούλη, 

nmpriasou@ireteth.certh.gr, τηλ. 2410-258880 και στην κα Χρυσάνθη Μανίδου, 

biomed@ireteth.certh.gr , τηλ. 2410258882 

 

Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στην διεύθυνση 

nmpriasou@ireteth.certh.gr 

 Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η  4η 

Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14.00. 

 

Για το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας 

 

 

 

Ηλίας Χούστης 

Διευθυντής ΙΕΤΕΘ 
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