
                

                

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα                             

  

 

                     Αθήνα: 10/7/2019 

                     Αριθμ. Πρωτ.: 2561 

                      ΑΔΑ: 93ΑΖ4694Φ7-ΤΩ0 

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  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η   

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

προγράμματος με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας», με κωδικό έργου «ΑΤΤΙΚΗ 1», το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΓΓΕΤ και των Μερών της Σύμπραξης με την επωνυμία “Εθνικό 

Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας” στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και 

Siemens»,  με επιστημονικό υπεύθυνο εκ μέρους του IIBEAA τον κ. Θάνο Δημήτριο και λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 την από 25/10/2018 ημερομηνία Απόφασης Χρηματοδότησης της Δράσης με ΑΠ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

179913 

 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΤΕΔ4694Φ7-ΔΥΠ 

 

Προκηρύσσει 

την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα 

συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος: 

Μία  (1) θέση αποκλειστικής απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη  (μεταδιδακτορικού ερευνητή)  

 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που 

θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Αναλυτικά, τα απαιτούμενα προσόντα, και λοιπές πληροφορίες της θέσης, περιγράφονται ακολούθως. 

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο 

έργου: 
Δημιουργία βιοπληροφορικών ροών και ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς για 
το πληροφορικό σύστημα του ΙΙΒΕΑΑ και του Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία 

Παραδοτέα: 

o Δημιουργία βιοπληροφορικών ροών, βάσης δεδομένων και συγκεντρωτικών 
αναφορών ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για: 

1. Ανίχνευση μεταλλάξεων με διαγνωστική, προβλεπτική ή / και προγνωστική αξία για 
τους συμπαγείς όγκους (καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του μαστού, μελάνωμα, 
καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του παγκρέατος, και καρκίνος του παχέος 



                

εντέρου όπως αποφασίστηκε από την τεχνική και επιστημονική επιτροπή του 
δικτύου με μεθοδολογία Next –Generation Sequencing (NGS) χρησιμοποιώντας 
εξειδικευμένα πάνελ γονιδίων. (Παραδοτέο: 1, EE1) 

2. Ανίχνευση μεταλλάξεων με διαγνωστική, προβλεπτική και / ή προγνωστική αξία 
στα νοσήματα κληρονομικής προδιάθεσης του καρκίνου, όπως αποφασίστηκε από 
την τεχνική και επιστημονική επιτροπή του δικτύου με μεθοδολογία Next – 
Generation Sequencing (NGS) χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα πάνελ γονιδίων 
(Παραδοτέο: 3, EE1) 

o Επιλογή των καταλληλότερων προγραμμάτων μετά από συγκριτικό έλεγχο και 
εκτέλεση βιοπληροφορικών αναλύσεων με στόχο: 

1.  Τον καθορισμό του γενετικού προφίλ του όγκου (fresh –frozen specimen) με whole 
exome sequencing (WES) και συσχέτιση  με το μεταγραφωμικό προφίλ (RNA 
sequencing) σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα καθώς επίσης και σε ασθενείς 
με μελάνωμα (Παραδοτέο: 1, EE2) 

2. Την ανάλυση δεδομένων «υγρών βιοψιών» (liquid biopsies), και τη μελέτη των 
κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων, (CTCs) και νουκλεϊκών οξέων (cfDNA) στο 
περιφερικό αίμα για την ταχεία, ευαίσθητη, μη παρεμβατική επικουρική διάγνωση 
κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, καθώς και για την παρακολούθηση 
της ανταπόκρισης στην θεραπεία, της «ελάχιστης υπολειμματικής νόσου» 
(minimal residual disease, MRD),αλλά και την έγκαιρη διάγνωση πιθανής 
υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς (Παραδοτέο: 3, EE2) 

Προβλεπόμενη 
διάρκεια 

συνεργασίας: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης) 

Τόπος 
Απασχόλησης: 

Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4,  ΤΚ 115 27, Αθήνα 
 

Προβλεπόμενη 
μηναία Μικτή 

αμοιβή: 

 1.608 € /μήνα (πλέον Φ.Π.Α και τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας) 
 

 
Ελάχιστα 

απαιτούμενα 
προσόντα: 

 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Βιολογία ή Πληροφορική  

 Διδακτορικό δίπλωμα στα ως άνω αντικείμενα σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία:  
             α) ως βιοπληροφορικός στην ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς, β) 
στην πραγματοποίηση multi-omics μελετών σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τον 
καρκίνο 

     Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
 

Επιθυμητά 
προσόντα 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα 
 

 Εργασιακή εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών βιοπληροφορικών αναλύσεων. 
 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η έλλειψη κάποιου από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συνεπάγεται αποκλεισμό του υποψήφιου 
από την διαδικασία. Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Οι 
επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και η επιλογή θα γίνει με βάση την ακόλουθη 
διαδικασία βαθμολόγησης: 



                

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Α. Εργασιακή εμπειρία:   
α)στην ανάλυση δεδομένων αλληλού-
χισης νέας γενιάς. 
 

* Κλίμακα Βαθμολόγησης Εργασιακής 
Εμπειρίας: 
1.   εμπειρία <5 έτη :  10 Βαθμοί 
2.   εμπειρία  5-10 έτη :  30 Βαθμοί 

30 βαθμούς 

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

Β. Εργασιακή εμπειρία:   
στην πραγματοποίηση multi-omics 
μελετών σε ερευνητικά προγράμματα 
σχετικά με τον καρκίνο.  
 

* Κλίμακα Βαθμολόγησης Εργασιακής 
Εμπειρίας: 
1.   εμπειρία < 2 προγράμματα :   10 
Βαθμοί 
2.   εμπειρία > 2 προγράμματα :   20 
Βαθμοί 

20 βαθμούς 

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

Γ. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά. 

10 βαθμούς Σχετικές παρουσιάσεις ή 
δημοσιεύσεις. 

Δ. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 10 βαθμούς 
Πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης 

γλώσσας. 

Ε. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά 
προγράμματα. 

10 βαθμούς 
Η εμπειρία πρέπει να προκύπτει από 

βεβαιώσεις των Φορέων 

ΣΤ. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών βιοπληροφορικών 
αναλύσεων. 

10 βαθμούς 
Η εμπειρία πρέπει να προκύπτει από 

βεβαιώσεις των Φορέων 

Ζ. Συνέντευξη. 10 βαθμούς Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι. 

ΣΥΝΟΛΟ 100  
 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 25/7/2019 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. ……/ ……-…..-2019)» ή 

Β) να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως(ώρες γραφείου 9.30-16.30) στην Γραμματεία του Ιδρύματος ή 

Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2019)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.  Τμήμα Διοικητικών 

Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 

 



                

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επιστολή ενδιαφέροντος του υποψηφίου) 

 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 είναι υπεύθυνοι 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.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει το πιστοποιητικό κατά τη 

διάρκεια της προκήρυξης της θέσης, δύναται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταθέσει 

στο ΔΟΑΤΑΠ το πτυχίο του προς αναγνώριση, προσκομίζοντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της 

αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομιστεί στο ΙΙΒΕΑΑ με ευθύνη 

του συμβαλλόμενου, αμέσως μόλις εκδοθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, το αργότερο εντός 3 μηνών από την 

υποβολή της αίτησης. 

 

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΙΒΕΑΑ (www.bioacademy.gr). Κατόπιν 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα: 

 

-       Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

-       Πρόσβασης, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα 

ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 26/7/2016/679 (GDPR). 

 

Για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.bioacademy.gr/terms  

 

http://www.bioacademy.gr/
http://www.bioacademy.gr/terms


                

 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΙΒΕΑΑ να συνάψει συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους και δε δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την  ιστοσελίδα του 

ΙΙΒΕΑΑ. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ 

 


