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Αθήνα 21/12/2022 

Α. Π. 984 

 

Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βιοεπιστήμονα 

με  σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ 12 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, Κολιαλέξη Αγγελική, 

Δ/ντρια Δ/νσης Γενετικής, Γρηγοριάδου Μαρία, Βιολόγος στην Δ/νση Γενετικής και 

Μαυρίδου Ειρήνη, Βιολόγος στην Δ/νση ΕΚΛ, τα οποία ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 

281/12.12.22 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατά την  32η  Συνεδρίασή της,  

συνεδρίασαν την Τετάρτη 07/12/2022, προκειμένου να συντάξουν το παρόν πρακτικό 

επιλογής, όσων ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Πλήρωση μίας θέσης Βιοεπιστήμονα με  σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου ΙΔΟΧ 12 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:  

Ω5ΟΡ469ΗΣ3-7ΩΜ) και σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

 

ΘΕΣΗ  

 

Ειδικότητα: Πτυχίο ΠΕ Βιοεπιστημών (Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλο συναφές) 

Διάρκεια / κόστος: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 12 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ισόχρονης 

παράτασης. Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ενιαίο ΜισθολόγιοΝ.4354/2015 (ΦΕΚ 176 /Α΄) και βαρύνει το έργο 

με κωδικό προϋπολογισμού 05.60.00 «λοιπά ίδια έσοδα του Ι.Υ.Π..» 

Αντικείμενο: Διερεύνηση και διάγνωση γενετικών συνδρόμων και ασθενειών με 

μεθόδους Μοριακής Βιολογίας.. 

Απαιτούμενα 

προσόντα: 

• Πτυχίο 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 Βιολογίας 

• Προϋπηρεσία σε θέματα που περιλαμβάνουν την κλινικό-

εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση γενετικών νοσημάτων 

(τουλάχιστον 5 έτη). 

• Εμπειρία στην χρήση μεγάλου εύρους μοριακών τεχνικών (PCR, 

Sanger Sequencing, Real Time PCR, Next Generation Sequencing) 

(τουλάχιστον 5 έτη) 

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
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• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας (για 

υπηκόους άλλων κρατών – μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών)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: 

• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια 

• Προϋπηρεσία στην ειδικότητα πέραν των 5 ετών 

• Προϋπηρεσία με ευθύνη υπογραφής 

 

Για την θέση, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω υποψηφιότητες: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ημερομηνία / Αριθμός Πρωτ. Υποβολής 

1. Κ.Η 16/11/22- A.Π. 898 

2. Π.Μ. 25/11/22- Α.Π. 916 

3. Μ.Α. 29/11/22-Α.Π. 922 

4. Σ.Σ. 29/11/22-Α.Π. 921 

 

Όλες οι υποψηφιότητες ήταν εμπρόθεσμες. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν 2/12/2022 και μελέτησαν αναλυτικά τις 

υποβληθείσες υποψηφιότητες. Ύστερα από προσεκτική μελέτη των υποψηφιοτήτων, η 

επιτροπή αποφάσισε ότι ο κ Κ. Η. δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 

(απαραίτητα προσόντα) και συγκεκριμένα: 

• Το Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών που διαθέτει είναι εκτός του γνωστικού 

αντικειμένου της προκήρυξης (Οξειδωτικό στρες και στρες ενδοπλασματικού δικτύου 

σε νεφρικά κύτταρα). 

• Δεν διαθέτει την απαιτούμενη  εμπειρία στον μοριακό έλεγχο γενετικών 

νοσημάτων και προϋπηρεσία του δεν αφορά την κλινικο-εργαστηριακή διερεύνηση και 

διάγνωση γενετικών νοσημάτων .  

 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αιτιολόγηση 

1. Κ.Η. – 16/11/22- A.Π. 898 κ Κ. Η. δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης 

(απαραίτητα προσόντα) και συγκεκριμένα: 

• Το Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών που 

διαθέτει είναι εκτός του γνωστικού αντικειμένου της 

προκήρυξης (Οξειδωτικό στρες και στρες 

ενδοπλασματικού δικτύου σε νεφρικά κύτταρα). 

• Δεν διαθέτει την απαιτούμενη  εμπειρία στον 

μοριακό έλεγχο γενετικών νοσημάτων και 

προϋπηρεσία του δεν αφορά την κλινικο-

εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση γενετικών 

νοσημάτων . 

Επομένως, ο κ Κ.Η. αποκλείεται από τις περαιτέρω διαδικασίες.  
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Στην συνέχεια η επιτροπή αποφάνθηκε ότι όλες οι υπόλοιπες υποψηφιότητες πληρούν 

όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη και μπορούν 

να προχωρήσουν στην επόμενη διαδικασία της βαθμολόγησης των πρόσθετων 

επιθυμητών προσόντων όπως ορίζεται στην προκήρυξη. 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης της εν λόγω πρόσκλησης αποφάσισε να προσκαλέσει τις 

υπόλοιπες υποψηφιότητες σε συνέντευξη δια ζώσης στις 5/12/22.: 

 

Αναλυτικότερα, οι 3 εναπομείνασες υποψηφιότητες που κλήθηκαν στην συνέντευξη, 

αξιολογήθηκαν ως εξής: 

 

Συνολικός Πίνακας Τελικής Κατάταξης 

 
Σειρά Κατάταξης Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Βαθμολογία 

1. Π.Μ. - 25/11/22- Α.Π. 916 59 

2. Μ.Α. - 29/11/22-Α.Π. 922 38 

3. Σ.Σ. - 29/11/22-Α.Π. 921 35 

 

 

Η κ. Π.Μ. - 25/11/22- Α.Π. 916 διαθέτει BSc Biomedical Sciences από το Πανεπιστήμιο 

Νorthumbria, Newcastle, UK- Δύο διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών MSc με γνωστικό 

αντικείμενο τη Μοριακή Γενετική (Human Molecular Genetics) και τη Μοριακή 

Κυτταρογενετική καθώς και διδακτορική Διατριβή με θέμα «Ανάπτυξη προηγμένης 

τεχνολογίας για την ανίχνευση μεταλλάξεων και πολυμορφισμών σε DNA και RNA» από την 

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Έχει μακροχρόνια (2006-2022) εμπειρία στη διενέργεια μοριακών 

διαγνωστικών ελέγχων για σπάνια  κληρονομικά νοσήματα ( Κυστική Ίνωση, νευροδερμικά 

νοσήματα κλπ) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων μοριακής βιολογίας, στη γενετική 

συμβουλευτική, τη Βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων και την υπογραφή απαντητικών 

εκθέσεων. Από το 2015 σχεδιάζει και εφαρμόζει σε διαγνωστικό επίπεδο πρωτόκολλα 

μοριακής ανάλυσης με αλληλούχιση επόμενης γενιάς και βιοπληροφορική ανάλυση των 

δεδομένων 

 

Η κ. Μ.Α. - 29/11/22-Α.Π. 922 διαθέτει πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

(Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) και Διδακτορική Διατριβή από το ίδιο 

Πανεπιστήμιο με τίτλο «Ανάλυση, απομόνωση και έλεγχος των βιολογικών δράσεων 

λιπιδιακών ουσιών του φυτού Viscum Album L. σε διάφορα μοντέλα καρκίνου». Έχει 

σημαντική  προϋπηρεσία (2013-σήμερα) στη χρήση μοριακών τεχνικών σε ερευνητικό 

επίπεδο με έμφαση τον τομέα της Μικροβιολογίας. Δεν αναφέρει εμπειρία στη κλινική και 

εργαστηριακή διάγνωση γενετικών νοσημάτων. 

 

Η κ. Σ.Σ. - 29/11/22-Α.Π. 921 έχει πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής από το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

με τίτλο «Μελέτη της συμβολής του ογκοκατασταλτικού γονιδίου ATM  στην ογκογένεση 

στο στόμα». Διαθέτει περιορισμένη (2.5- 3 έτη) μεταδιδακτορική εμπειρία στη 

χρησιμοποίηση μοριακών τεχνικών στο γενετικό έλεγχο κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο. Δεν 

αναφέρει γνώσεις στη χρησιμοποίηση νεότερων τεχνικών όπως η αλληλούχιση επόμενης 

γενιάς. 
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Συμπερασματικά 

 

 

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

θέσης από την κ. Πούλου Μυρτώ, η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και 

πληροί τα απαραίτητα προσόντα. 

 

Το Πρακτικό Επιλογής και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας 

φυλάσσονται στο γραφείο Προέδρου στο κεντρικό κτίριο του 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.  

 

Το παρόν απόσπασμα του 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 
Κολιαλέξη Αγγελική Γρηγοριάδου Μαρία Μαυρίδου Ειρήνη 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

 

 

…………….. 

Δ/ντρια στη Δ/νση 

Γενετικής 

Βιολόγος στη Δ/νση 

Γενετικής 

Βιολόγος στη Δ/νση ΕΚΛ 

 

 

http://www.ich.gr/
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