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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος «An analytics framework for integrated and personalized 
healthcare services in Europe - AEGLE» 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 διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι τη λήξη του έργου: 
 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα Αντικείμενο 
Αριθμός 
Θέσεων 

Διάρκεια 

INEB-15-40 Ιατρική 
Πληροφορική 

Επεξεργασία πολυδιάστατων 
βιοϊατρικών δεδομένων (Multi-
dimensional biodata 
processing) 

 

1 6 μήνες 

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

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών 
2. Διδακτορικό τίτλο στην Βιοϊατρική Πληροφορική  
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση και ανάλυση 

πολυδιάστατων βιοσημάτων 
5. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχες δράσεις εθνικών ή/και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στο χώρο της 
Ιατρικής Πληροφορικής 

6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
7. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
 
 
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. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του  

 



Για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. έχουν χορηγηθεί από 
ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης 
του ΔΟΑΤΑΠ. 
 
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 / INEB  
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 

Πληροφορίες : κ. Μαγκλαβέρας Νίκος , Τηλ. 2311 257611, email nicmag@certh.gr 
 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση 
kopani@certh.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 04-01-
2016. 
 
 
      Για το EKETA/INEB 
 
 

Κώστας Σταματόπουλος 
Διευθυντής  
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