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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το  Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του 
ερευνητικού προγράµµατος «…CLOUD PLATFORMS LEAD TO OPEN AND 
UNIVERSAL ACCESS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AND FOR ALL - 
CLOUD4ALL» 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: 
 
Κωδικός 
Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείµενο 

Αριθµός 
Θέσεων 

 
∆ιάρκεια 

ΙΝΕΒ-
14-1 

Προγραµµατιστής  Σχεδίαση και 
ανάπτυξη 
λογισµικού  

1 11 µήνες µε 
δυνατότητα 
ανανέωσης 

 
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι ή T.Ε.Ι. Πληροφορικής 
2. Mεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική ή σε συναφές 

αντικείµενο 
3. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εµπειρίας και συµµετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά 

ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα στο χώρο της Τηλεϊατρικής και της 
Ιατρικής Πληροφορικής. 

4. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εµπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών 
για φορητές συσκευές (mobile phones) 

5. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εµπειρία προγραµµατισµού σε γλώσσες Java και 
C++, SQL, PHP, HTML, Web Services 

 
 
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  

 
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. Φωτεινή Κοπάνη  
Τηλ. 2310 498272  
email kopani@certh.gr 
 



Η αποστολή δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε e-mail στις διευθύνσεις 
kopani@certh.gr 
 
Η ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 03-02-
2014. 
 
      Για το EKETA/INEB 
 
 

Κώστας Σταµατόπουλος 
∆ιευθυντής  


