
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2022 

Αριθμ πρωτ …………..440 

 

Απόσπασμα πρακτικού αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών 

Εργαστηρίων  πλήρους απασχόλησης (8ωρο 5νθημερο), διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα 

παράτασης για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του 

Ι.Υ.Π  (υπ’ αριθμ 318-04/05/2022 – ΑΔΑ 91ΡΑ469ΗΣ3-ΟΥ0) 

 

Με την υπ’ αριθμ. 228/13.04.2022 απόφαση της Δ.Ε.  ορισθήκαμε ως μέλη της επιτροπής οι 

κάτωθι Χίνη Βασιλική,  Γκίκα Άννα, και Πλατής Δημήτριος. 

Η αξιολόγηση τεκμηριώνεται στην συνεδρίαση στις  25/5/2022  όπου αξιολογήθηκαν οι 
υποψηφιότητες που έγιναν στο γραφείο Προέδρου του Ι.Υ.Π. όπως αυτή περιγράφεται στην 
αντίστοιχη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 91ΡΑ469ΗΣ3-ΟΥ0) 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 κληθεί να επιτελεί τις παρακάτω δράσεις: 

• Θα λειτουργεί τον ορμονολογικό αναλυτή της Διεύθυνσης ΠΕΝ 

• Θα λειτουργεί την φασματομετρία μάζας της Διεύθυνσης ΠΕΝ 

• Θα λειτουργεί το σύστημα GSP της Perkin Elmer της Διεύθυνσης ΠΕΝ 

• Θα πραγματοποιεί τον έλεγχο του ενζύμου G6PD 

• Θα διενεργεί φλεβοκεντήσεις και αιμοληψίες δια σκαριφισμού της πτέρνας 

• Θα προετοιμάζει τους φακέλους των ασθενών 

Χ Ρ ΟΝ Ι ΚΗ  ΔΙ Α Ρ ΚΕ Ι Α  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

με δικαίωμα ισόχρονης παράτασης.  

Α Μ ΟΙ Β Η  

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 /Α΄) συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και εισφορών, 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 «ίδια έσοδα του Ι.Υ.Π..» 

Τ ΟΠ ΟΣ  Α Π Α Σ Χ ΟΛ Η Σ Η Σ  

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η έδρα 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 
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Π Ρ ΟΣ ΟΝ Τ Α  

Απαραίτητα Προσόντα (on/off προσόντα): 

1. Πτυχίο του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στης Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

των Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος σχολών 

αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 38/2010(Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων 

3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Πρόσθετα επιθυμητά  Προσόντα (Μοριοδοτούμενα προσόντα): 

1. Προηγούμενη εμπειρία σε διαγνωστικό εργαστήριο. 

2. Προηγούμενη εμπειρία αιμοληψιών. 

3. Εμπειρία στην ενασχόληση με παιδιά κι εφήβους και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, για την 

καλύτερη δυνατή συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς. 

4. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε βασικά προγράμματα με πιστοποίηση.  

5. 2η ξένη γλώσσα.  

 

Για την ανωτέρω θέση, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω υποψηφιότητες: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημερομηνία / Αριθμός Πρωτ. 

Υποβολής 

1. Φ.Χ. 19/5/22 A.Π. 388 

2. Μ. Ε.-Γ. 19/5/22 Α.Π. 389 

3. Π. Α. 19/5/2022 Α.Π. 386 

4. Σ. Δ. 19/5/2022 Α.Π. 391 

5. Κ. Ι. 19/5/2022 Α.Π. 390 

 

Όλες οι υποψηφιότητες εκτός μιας ήταν εμπρόθεσμες. Ο κ Ξ. Φ. (20/5/2022 Α.Π. 397) κατέθεσε 

εκπρόθεσμα, οπότε και δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης. 

Αρχικά στις 23/5/2022 τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν και μελέτησαν αναλυτικά τις 

υποβληθείσες υποψηφιότητες. Ύστερα από προσεκτική μελέτη των υποψηφιοτήτων, η επιτροπή 

αποφάσισε ότι : 

A) η κα Κ. Ι. (19/5/2022 Α.Π. 390) δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (Απαραίτητα 

προσόντα on/off) και συγκεκριμένα: 

 

• Δεν διαθέτει πτυχίο του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στης Σχολής Επαγγελμάτων 

Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση 

αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων του 
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Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ 38/2010(Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

B) o κος Π. Α.  (19/5/2022 Α.Π. 386) δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης (Απαραίτητα 

προσόντα on/off) και συγκεκριμένα: 

• Δεν διαθέτει βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν όλα τα κριτήρια της προκήρυξης και η επιτροπή αποφάσισε 

να τους προσκαλέσει σε συνέντευξη δια ζώσης στις 24/5/2022. Η συνέντευξη με την κα Σ. Δ 

(19/5/2022 Α.Π. 391) έγινε μέσω zoom.  

 
Κατάλογος συνεντεύξεων Τρίτη 24/5/2022 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Φ. Χ. (12.00 πμ) 

2. Μ. Ε.-Γ. (12.20 πμ) 

3. Π. Α. (12.40 πμ) 

4. Σ. Α. (13.00 πμ) 

 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων στις 24/5/2022, η επιτροπή συνήλθε ξανά για να 
αποφασίσει την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης για την ανωτέρω θέση. Σύμφωνα με 
τις εκθέσεις αξιολόγησης που κατέθεσαν τα μέλη της επιτροπής στις 26/5/2022. 

Στη συνέχεια τα μέλη της  επιτροπής αποφάσισαν να προτείνουν στη ΔΕ τον ακόλουθο πίνακα 

με την εξής αιτιολογία :  

 

Συνολικός Πίνακας Τελικής Κατάταξης  

Σειρά 

Κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο 

Υποψηφίου 

Βαθμολογία 

1. Φ. Χ. 27,30 

2. Μ. Ε.-Γ. 38,90 

3. Σ. Δ. 60,90 

 

Συμπερασματικά 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  ομοφώνως εισηγείται στη Διοίκηση του Ι.Υ.Π.  την πλήρωση της θέσης από την 

κα Σακελλάρη Δήμητρα. 

Η κα Σακελλάρη Δήμητρα, κατέχει πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων από το ΑΤΕΙ Αθηνών, με 
έτος απόκτησης το 2012 και βαθμό 8,3/10. Διαθέτει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc Θρόμβωση – 
Αιμορραγία – Ιατρική των Μεταγγίσεων, έτος κτήσης το 2017, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Certificate 

of Competency in English – The University of Michigan, πιστοποιητικό γνώσης και χειρισμού H/Y 
Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Standard 
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H κα Σακελλάρη έχει καταγράψει στο βιογραφικό της εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 χρόνων σε 
διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα στα οποία απέκτησε εμπειρία στη χρήση αιματολογικών, 
βιοχημικών και ανοσολογικών αναλυτών.  Έχει αρκετά καλή εμπειρία σε αιμοληψίες.  

 

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. 

 

                                                            Με εκτίμηση 

 

 

 

        Χίνη Βασιλική     Γκίκα Άννα          Πλατής Δημήτριος                                                                       

Βιολόγος                     Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων                              Βιολόγος 

                   

 

http://www.ich.gr/
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