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Ημερομηνία: 13/07/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή 

Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 24 μηνών με την 

δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 8ωρο) για την Δ/νση 

Γενετικής του Ι.Υ.Π. 

 

Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τα οποία ορίστηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 105-05/04/2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής συνεδρίασαν την 14/05/2021 

και  27/05/2021  προκειμένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας,  όσων 

ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας θέσης 

Επιστήμονα ΠΕ Ιατρού ή Βιοεπιστήμονα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

ΙΔΟΧ 24 μηνών με την δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, πλήρους απασχόλησης (5νθημερο, 

8ωρο) για την Δ/νση Γενετικής του Ι.Υ.Π. όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΦ7Ξ469ΗΣ3-0ΤΘ) και σύμφωνα με τους όρους 

αυτής. 

  

Α Ν Τ Ι ΚΕΙ Μ Ε Ν Ο Α Π Α Σ Χ ΟΛ Η Σ Η Σ  

Ο/η υποψήφιος/α που τελικά θα επιλεγεί,  

• θα έχει ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την Κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση και 

διάγνωση γενετικών συνδρόμων και ασθενειών 

• Ο/Η επιλεγείς/-εισα θα αναλάβει θέση ευθύνης εάν μετά από 12μηνη υπηρεσία στο 

ΙΥΠ οι γνώσεις και η παροχή υπηρεσιών καταδείξουν την καταλληλότητα του για τη θέση 

ευθύνης ως Διευθυντή/ντρια του συνολικού έργου της Διεύθυνσης Γενετικής του Ι.Υ.Π.. 

• θα εκτελεί προσωρινά χρέη Διευθυντή/ντρια του συνολικού έργου της Διεύθυνσης 

Γενετικής του Ι.Υ.Π. μέχρι την αξιολόγησή του/της μετά την 12μηνη υπηρεσία 

Χ Ρ ΟΝ Ι ΚΗ  ΔΙ Α Ρ ΚΕ Ι Α  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 12 

μηνών. Μετά την συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου και το αργότερο εντός τριών 

μηνών από την συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου η Διοικούσα Επιτροπή του Ι.Υ.Π. 

υποχρεούται να αποφασίσει εάν υπάρχουν λόγοι καταγγελίας της σύμβασης 

Α Μ ΟΙ Β Η  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο 

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 

κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», θα είναι ανάλογη των 

προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου, δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα 

καλυφθεί από το έργο με κωδικό προϋπολογισμού 05.60.00 «λοιπά ίδια έσοδα του Ι.Υ.Π..» 
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Τ ΟΠ ΟΣ  Α Π Α Σ Χ ΟΛ Η Σ Η Σ  

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η εγκατάσταση της Δ/νσης Γενετικής του Ινστιτούτου Υγείας 

του Παιδιού, επί της οδού Θηβών 1 και Παπαδιαμαντοπούλου, 115 27 Αθήνα εντός του 

περίβολου χώρου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» κτίριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος 

όροφος 

Π Ρ ΟΣ ΟΝ Τ Α  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

• Πτυχίο ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ Βιοεπιστημών (Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και 

Γενετικής ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλο συναφές), Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. 

• Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Μοριακής Γενετικής με εφαρμογή στον 

άνθρωπο κατά προτίμηση μελέτης των γενετικών νοσημάτων / κληρονομικών ασθενειών 

στον άνθρωπο 

• Προϋπηρεσία σε θέματα που περιλαμβάνουν την κλινικό-εργαστηριακή διερεύνηση 

και διάγνωση γενετικών συνδρόμων και κληρονομικών ασθενειών (κατά προτίμηση με 

εμπειρία σε νοσήματα που περιλαμβάνονται στο νεογνικό έλεγχο και στον έλεγχο των 

μεταβολικών συνδρόμων) και γενικότερα την μελέτη των παραλλαγών του γονιδιώματος και 

των παθοφυσιολικών μηχανισμών που σχετίζονται με τον φαινότυπο (τουλάχιστον 2 έτη κατά 

προτίμηση 5 έτη) 

• Εμπειρία στην χρήση μεγάλου εύρους κυτταρογενετικών ή/και μοριακών τεχνικών, 

όπως ο καρυότυπος, μέθοδοι βασιζόμενοι στο PCR, Sanger Sequencing, Real Time PCR, Next 

Generation Sequencing κ.α. (τουλάχιστον 2 έτη κατά προτίμηση 5 έτη) 

• Πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (για υπηκόους άλλων κρατών – 

μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών) 

Πρόσθετα επιθυμητά  Προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

• Εμπειρία σε άλλα θέματα συναφή με το έργο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού  

Για την ανωτέρω θέση, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημερομηνία / Αριθμός Πρωτ. 

Υποβολής 

1. S. S. 08/03/21 A.Π. 198 

2. Χ. Β. 10/03/21  Α. Π. 205 

3. 
Κ. Α. 10/03/21 Α.Π. 209 και 

12/03/21 Α.Π. 234 

4. Γ. Α. 11/03/21 Α.Π. 214 

5. Α. Ο. Ι. 11/03/21 Α.Π. 215 

6. Μ. Ε. 11/03/21 Α.Π. 221 

7. Β. Σ. 12/03/21 Α.Π. 232 

8. Ο. Σ. 12/03/21 Α.Π. 242 
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9. Π. Μ. 12/03/21 Α.Π. 247 

10. S. J. 16/03/21 Α.Π. 251 

 

Οι υποψηφιότητες 1-9 ήταν εμπρόθεσμες. 

 

Αρχικά στις 14/5/2021 τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν χωρίς την παρουσία των υποψηφίων 

ή άλλων τρίτων, ώστε να συζητηθεί η επάρκεια των φακέλων. Στην συνέχεια η επιτροπή 

μελέτησε αναλυτικά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και  αποφάσισαν να προσκαλέσουν σε 

συνέντευξη δια ζώσης 3 υποψήφιους στις 27/5/21. 

 
Κατάλογος συνεντεύξεων Πέμπτη 27/05/2021 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Κ. Α.  

2. Π. Μ.  

3. Χ. Β. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων στις 27/05/2021, η επιτροπή αξιολόγησης της εν 

λόγω προκήρυξης αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου ώστε να βαθμολογήσει κάθε 

υποψηφιότητα και να φτιάξει τον πίνακα βαθμολόγησης και την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων.  

Η επιτροπή συνήλθε ξανά στις 13/07/2021 για να αποφασίσει την ολοκλήρωση της έκθεσης 

αξιολόγησης για την ανωτέρω θέση, σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης που κατέθεσαν η 

κ. Ανατολίτου Φανή στις 07/06/21, η κ. Συνοδινού Ιωάννα στις 31/05/21 και ο κ. 

Γκιργκινούδης στις 13/07/21. 

Συμπερασματικά 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Διοίκηση του Ι.Υ.Π. την πλήρωση της 

θέσης από την κ. Κολλιαλέξη Αγγελική  και ως δεύτερη στην κατάταξη  προτείνει την κ. Χ. Β. 

Η κ. Κολιαλέξη Αγγελική κατέχει πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Κατέχει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στην  Γενετική του Ανθρώπου. 

Είναι συγγραφέας 75 ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων, 16 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία και 

πολυάριθμων ανακοινώσεων σε διεθνή Συνέδρια. Το συνολικό της ερευνητικό έργο έχει 1972 

βιβλιoγραφικές αναφορές και h-index: 26. Έχει προϋπηρεσία στο Εργαστήριο ιατρικής 

Γενετικής του ΕΚΠΑ. Είναι σε θέση να υποστηρίξει μεθοδολογίες κλασικής κυτταρογενετικής 

και μοριακής γενετικής για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες της Διεύθυνσης 

Γενετικής του ΙΥΠ. Διαθέτει επίσης σχετικά μικρή εμπειρία στη χρήση συστημάτων 

αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS).  

Συνοψίζοντας, από την αναλυτική μελέτη του βιογραφικού και την συνέντευξη με φυσική 

παρουσία, την  γενική  εικόνα  της  παρουσίας,  η βαθμολογία της κ. Κολιαλέξη διαμορφώνεται 

ως εξής:  

Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Ιατρικής, Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σχετικό με τα 

εύθραυστα σημεία στα χρωμοσώματα και προδιάθεση για εμφάνιση λευχαιμίας της παιδικής 

ηλικίας, που έχει μέτρια έως μεγάλη συνάφεια προς τη θέση προκήρυξης, Κλινικό-

εργαστηριακή εμπειρία στη διερεύνηση και διάγνωση γενετικών συνδρόμων και 
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κληρονομικών ασθενειών και τη Συμβουλευτική καθώς και προϋπηρεσία συναφή με το έργο 

του ΙΥΠ. 

 

α/α Βαθμολόγηση Μοριοδοτούμενων Προσόντων Βαρύτητα Βαθμολογία 

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια 

Έως 35 29 

2. Εμπειρία σε άλλα θέματα συναφή με το έργο 

του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 

Έως 35 26.5 

3. Συνολική εικόνα του/της υποψηφίου βάσει 

προσωπικής συνέντευξης. 

Έως 30 27 

ΣΥΝΟΛΟ 82.5 

 

 

Το Πρακτικό Επιλογής και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας 

φυλάσσονται στο ΙΥΠ και είναι διαθέσιμα, υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο 

με ΑΠ Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, στους έχοντες έννομο συμφέρον υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τους όρους 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού Επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (www.ich.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση συγγένειας έως γ΄ βαθμού 

εξ αίματος ή αγχιστείας έχουν με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής 

Ανατολίτου Φανή Γκιργκινούδης Παναγιώτης  Συνοδινού Ιωάννα 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

Παιδίατρος-Νεογνολόγος, 

Αντιπρόεδρος του Ι.Υ.Π 

Βιολόγος, ΙΥΠ Καθηγήτρια Γενετικής 
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