
 

 

  

 

 

Πληρουορίες: Τζήμοσ Γλσκερία                                                                    Θεσ/νίκη,18.03.2019 

Τηλ.: 2313-323737Αρ. Πρωτ.: 65 

 

ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ ΘΕΗΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ ΣΗ Β΄ 
ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 

με δσναηόηηηα εκπόνηζης διδακηορικής διαηριβής 

 
Η Β' Οπξνινγηθή Κιηληθή ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. (Ννζνθνκείν «Παπαγεσξγίνπ» 
Θεζζαινλίθεο), πξνθεξύζζεη ηελ αθόινπζε ζέζε ππνηξνθίαο: 

Επιζηημονικός σπόηροθος ζηη Μονάδα Νεσροοσρολογίας, Οσροδσναμικής και 
Γσναικολογικής Οσρολογίας ηης Β' Οσρολογικής Κλινικής ΑΠΘ 

Πξόθεηηαη γηα ζέζε πιήξνπο απαζρόιεζεο, κε σξάξην 8:30 πκ-16:00 κκ. Η ζέζε είλαη 
έκκηζζε κε δηεηή ζύκβαζε κε ηελ Επηηξνπή Εξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ., κηζζό αληίζηνηρν κε απηό 
ηνπ Επηκειεηή Β΄ ΕΣΥ, θαη δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα έσο 3 έηε. 
Υπάξρεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο γηα έλα ρξόλν ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόηξνθνο απνθαζίζεη 
θαη εγθξηζεί ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο από ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Α.Π.Θ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ν/ε ππόηξνθνο ζα απαζρνιεζεί ζηελ 
εμεηδηθεπκέλεΜνλάδα Νεπξννπξνινγίαο, Οπξνδπλακηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Οπξνινγίαο 
ηεο Β' Οπξνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. (ππεύζπλνο ν Αλαπι. Καζεγεηήο Α. Απνζηνιίδεο) κε 
πιήξε απαζρόιεζε ζην θιηληθό θαη εξεπλεηηθό έξγν ησλ Εηδηθώλ ηαηξείσλ 
Νεπξννπξνινγίαο, Γπλαηθνινγηθήο Οπξνινγίαο θαη Αλδξηθήο Αθξάηεηαο. Σηνλ ππόηξνθν 
παξέρεηαη ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ζηα αληίζηνηρα γλσζηηθά 
αληηθείκελα, κε ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνύ έξγνπ λα απνηειεί ηελθύξηα πξνηεξαηόηεηα ηνπ. 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπ ν/ε ππόηξνθνο, παξάιιεια κε ην θιηληθό έξγν, ζα 
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε όιε ηε δηαδηθαζία ηεο ζύγρξνλεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο, από ηελ 
δεκηνπξγία/αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ ηαηξείσλ, 
κέρξη ηελ ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή πξσηνθόιισλ, δεκνζίεπζε άξζξσλ ζηελ ειιεληθή θαη 
δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζπκκεηνρή κε αλαθνηλώζεηο ζε αληίζηνηρα ζπλέδξηα. Τέινο ν 
εξεπλεηήο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
Β΄Οπξνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.,ζην πξόγξακκα εθεκεξηώλ απηήο θαη ζηα αληίζηνηρα 
ρεηξνπξγεία ησλ Εηδηθώλ Ιαηξείσλ.  
 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

1. Πηπρίν Ιαηξηθήο Σρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζόηηκν ηίηιν ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο. 

2. Οινθιεξσκέλε θαη δηαπηζηεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ Οπξνινγία (ηίηινο εηδηθόηεηαο)  

3. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 



4. Φξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ παθέηνπ Microsoft 

Office, θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν 

5. Εκπεηξία αλαδήηεζεο ησλ κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

(Pubmed, θ.ι.π.) 

6. Υπνςήθηνη κε βαζηθή γλώζε ηεοΟπξνδπλακηθήο ζα πξνηηκεζνύλ 

7. Πξνεγνύκελε εξεπλεηηθή εκπεηξία πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα/πξσηόθνιια θαη δεκνζηεύζεηο ζα ζπλεθηηκεζνύλ. 

 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθά (e-

mail:glykeria_tzimou@yahoo.gr) έσο ηελ31εΜαΐνπ 2019: 

 

o Πιήξεο βηνγξαθηθό κε έγρξσκε θσηνγξαθία 

o Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη εθπαίδεπζεο 

o Σπζηαηηθέο επηζηνιέο (πξναηξεηηθά) 

 

Έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπ(ηεο) ππόηξνθνπ νξίδεηαη ε 1εΣεπηεκβξίνπ 2019.  
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θ. 
Γιπθεξία Τδήκνπ, Γξακκαηέα ηεο Β' Οπξνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. (ηειέθσλν 
επηθνηλσλίαο 2313323737θαη 6947628150) θαη ζην ηειέθσλν Εηδηθώλ Ιαηξείσλ 
2310991476 (ππεύζπλνο ν Αλαπι. Καζεγεηήο Α. Απνζηνιίδεο). 
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