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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ / Η Σ  

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η / Ι Δ Ο Σ  

 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του 

προγράμματος με τίτλο ”Omic studies of the mechanism of activation of gamma-globin for the 

treatment of haemoglobinopaties”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ Κύπρου, με 

επιστημονική υπεύθυνη την κα Ελένη Κατσαντώνη, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΒΛ54694Φ7-48Π, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου 

έναν/μία (1) εξωτερικό/ή συνεργάτη ( θέση Τεχνικού Εργαστηρίου) . 

 
Προβλεπόμενη διάρκεια συνεργασίας: 2 μήνες 

Προβλεπόμενη αμοιβή: Η συνολική επιβάρυνση στο πρόγραμμα είναι 1800€ / μήνα, ποσό που 

περιλαμβάνει πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 του Ν. 4387/2016 & ΦΠΑ σε περίπτωση 

υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς ΦΠΑ. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης: 1/12/2022 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι: 

Απαιτούμενα προσόντα:  
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοχημεία ή 

Κλινική Βιοχημεία ή Χημεία ή άλλες σχετικές Επιστήμες της Ζωής ή της Ιατρικής. 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα ως άνω αντικείμενα σπουδών  

3. Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας/Βιοχημείας 

(συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών: RT-PCR, Western blotting, 

immunoprecipitation, cell culture, αναλύσεων αποτελεσμάτων proteomics).  

Επιθυμητά προσόντα:  
1. Εμπειρία στον τομέα της μεταγραφικής ρύθμισης. 

2. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Εργαστηρίου (θέματα οργάνωσης και παραγγελίες).  

3. Συμμετοχή σε συνέδρια. 

4. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση:  Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα Αθήνα, 16 /11/2022 

Τηλέφωνο: 210-6597619 

Fax: 210 6597545 

Αρ. Πρωτ.: 3696 
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Αντικείμενο έργου: Χρήση omics μεθοδολογιών για τη διερεύνηση μοριακών μηχανισμών δράσης 

μεταγραφικών παραγόντων που εμπλέκονται στην ερυθροποίηση και στη ρύθμιση γονιδίων των 

σφαιρινών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Η έλλειψη κάποιου από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συνεπάγεται αποκλεισμό του/της 

υποψήφιου/ας από την διαδικασία. Όλοι/Όλες οι υποψήφιοι/ιες θα αξιολογηθούν με βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια. Οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη και η επιλογή 

θα γίνει με βάση την ακόλουθη διαδικασία βαθμολόγησης:  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Α. Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε 
μεθοδολογίες Μοριακής 
Βιολογίας/Βιοχημείας 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μεθοδολογιών: RT-PCR, Western 
blotting, immunoprecipitation, cell 
culture, αναλύσεων αποτελεσμάτων 
proteomics). 
 
* Κλίμακα Βαθμολόγησης: 
1. 12 μήνες < Εμπειρία ≤ 18 μήνες: 10 βαθμοί 
2. 18 μήνες < Εμπειρία ≤ 24 μήνες: 15 βαθμοί  
3. Εμπειρία > 24 μήνες: 20 βαθμοί 

20 βαθμοί 

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων 
και εμπειρίας στο βιογραφικό 
σημείωμα– Σχετικές παρουσιάσεις 
ή δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις με 
γραπτά τεκμήρια.  Η εμπειρία δεν 
πρέπει να είναι κατά δήλωση του 
υποψήφιου αλλά να προκύπτει από 
βεβαιώσεις των Φορέων. 

Β. Εμπειρία στον τομέα της 
μεταγραφικής ρύθμισης. 
 
* Κλίμακα Βαθμολόγησης: 
1. 0 μήνες < Εμπειρία ≤ 6 μήνες: 5 βαθμοί 
2. 6 μήνες < Εμπειρία ≤ 18 μήνες: 10 βαθμοί  
3. Εμπειρία > 18μήνες: 15 βαθμοί 

15 βαθμοί 

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων 
και εμπειρίας στο βιογραφικό 
σημείωμα– Σχετικές παρουσιάσεις 
ή δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις με 
γραπτά τεκμήρια.  Η εμπειρία δεν 
πρέπει να είναι κατά δήλωση του 
υποψήφιου αλλά να προκύπτει από 
βεβαιώσεις των Φορέων.  

Γ. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 

Εργαστηρίου (θέματα οργάνωσης και 

παραγγελίες).  

 

* Κλίμακα Βαθμολόγησης: 
1. 0 μήνες < Εμπειρία ≤ 6 μήνες: 5 βαθμοί 
2. 6 μήνες < Εμπειρία ≤ 18 μήνες: 10 βαθμοί  
3. Εμπειρία > 18 μήνες: 15 βαθμοί 

15 βαθμοί 

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων 
και εμπειρίας στο βιογραφικό 
σημείωμα– Σχετικές παρουσιάσεις 
ή δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις με 
γραπτά τεκμήρια.  Η εμπειρία δεν 
πρέπει να είναι κατά δήλωση του 
υποψήφιου αλλά να προκύπτει από 
βεβαιώσεις των Φορέων.  

Δ. Συμμετοχή σε συνέδρια. 
20 βαθμοί 

Κατάλογος συνεδρίων στο 
βιογραφικό σημείωμα. 

Ε. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας  
 
* Κλίμακα Βαθμολόγησης: 
1. Καλή γνώση: 10 Βαθμοί  
2. Πολύ καλή γνώση: 15 Βαθμοί  
3. Άριστη γνώση: 20 Βαθμοί  

20 βαθμοί 

Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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ΣΤ.  Συνέντευξη  
10 βαθμοί 

Θα γίνει για τους/τις 
επικρατέστερους/ες 
υποψήφιους/ες 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 30/11/2022 να επισυνάψουν/καταθέσουν τα 

ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής τρόπους: 

Α) να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα «Αίτηση στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……/ ……-…..-2022)» ή 

Β) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη 

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……/ ……-…..-2022)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Υπεύθυνη Ελένη 

Κατσαντώνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekatsantoni@bioacademy.gr. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

▪ Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επιστολή ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου/ας) 

▪ Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) 

▪ Αντίγραφα πτυχίων, Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

▪ Βεβαιώσεις Φορέων 

▪ Στοιχεία επικοινωνίας για δύο (2) συστατικές επιστολές 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  
✓ Κάθε υποψηφιότητα θεωρείται εμπρόθεσμη υπό την αυστηρή προϋπόθεση πως θα 

παραληφθεί μέχρι και την παραπάνω αναγραφόμενη ημερομηνία. Οι υποψήφιοι/ες είναι 

υπεύθυνοι/ες για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους. 

✓ Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  

✓ Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, από 

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α δεν διαθέτει το 

πιστοποιητικό κατά τη διάρκεια της προκήρυξης της θέσης, δύναται να προσκομίσει 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταθέσει στο ΔΟΑΤΑΠ το πτυχίο του/της προς αναγνώριση, 

προσκομίζοντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, το 

πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομιστεί στο ΙΙΒΕΑΑ με ευθύνη του/της 

mailto:ekatsantoni@bioacademy.gr
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συμβαλλόμενου/ης, αμέσως μόλις εκδοθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, το αργότερο εντός 3 μηνών 

από την υποβολή της αίτησης. 

✓ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι πολίτες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.bioacademy.gr/terms προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με όσα 

προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 26/7/2016/679 

(GDPR). 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΙΒΕΑΑ να συνάψει 

συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και δε δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την 

ιστοσελίδα του ΙΙΒΕΑΑ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ 
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