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                                                                                  Αθήνα, 6/5/2015 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου 
 

στο πλαίσιο του χρηµατοδοτούµενου έργου  «Εξατοµίκευση 
θεραπευτικών  προσεγγίσεων κατά του µελανώµατος µε σύζευξη µεθοδολογιών 

συστηµικής βιολογίας και ευφυών µεθοδολογιών εξόρυξης  δεδοµένων» 
 

  

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει έναν (1) συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου 
««Εξατοµίκευση θεραπευτικών  προσεγγίσεων κατά του µελανώµατος µε σύζευξη 
µεθοδολογιών συστηµικής βιολογίας και ευφυών µεθοδολογιών εξόρυξης  
δεδοµένων, [PROMISE]»  (κωδικός Έργου 12CHN204). Το έργο «PROMISE» 
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης  ∆ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές Ε&Τ 
Συνεργασίες που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ-ΙΙ, Πραξη: «∆ιµερής Ε&Τ 
Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας  2012-2014»,, του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε 
συγχρηµατοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς 
Πόρους.  

Η συνεργασία θα γίνει µε σύναψη Σύµβασης Έργου διάρκειας 4 µηνών µε κόστος 8200 
ευρώ και δυνατότητα επέκτασης αν υπάρξει παράταση του έργου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο επιστηµών της ζωής (βιολογία, βιοχηµεία, ιατρική κ.α) και 
Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης σε συναφείς επιστήµες).  
 
Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν:  
Εµπειρία σε µοριακές τεχνικές (µε έµφαση στην αποµόνωση DNA/RNA από κύτταρα και 
ιστούς καθώς και PCR)  τεχνικές ανοσοιστοχηµείας και κυτταροκαλλιέργειας (µε έµφαση στις 
πρωτογενείς καλλιέργειες). Επίσης, συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα θα κριθεί θετικά. 
 
Ειδικό Αντικείµενο Σύµβασης Έργου: Ο υποψήφιος  θα απασχοληθεί µε τµήµα του έργου 
που αφορά την αποµόνωση και χαρακτηρισµό βιολογικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για 
γονιδιωµατικές αναλύσεις.   
Το συγκεκριµένο τµήµα του έργου θα εκτελεστεί στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής 
Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών υπό την επίβλεψη του Ερευνητή 
Β’ Αριστοτέλη Χατζηιωάννου (Tηλ.: 210-7273751, e-mail: achatzi@eie.gr) και της ΕΛΕ Γ’ 
Όλγας Παπαδόδηµα (Tηλ.: 210-7273721, e-mail: opapadod@eie.gr).  
 
∆ιάρκεια: 4 µήνες  



 

  
 

 
 
Κατάταξη υποψηφίων: 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, µετά 
από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Καταρχήν θα ελεγχθεί η 
εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούµενων προσόντων µορφωτικού επιπέδου και 
εργασιακής εµπειρίας που αναφέρονται παραπάνω και θα αποκλειστούν οι 
υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα.  
 
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  
1. Απαραίτητα προσόντα                     40% 
2. Προαπαιτούµενη Εµπειρία              60% 
Σύνολο:                                                          100% 
 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα µέχρι τις 18 Μαΐου 
2015 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fotkalatzi@eie.gr είτε ταχυδροµικά στην διεύθυνση 
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Φωτεινής Καλαντζή, Γραµµατεία 
ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ, µε την ένδειξη: "Για το έργο "PROMISE" και να είναι διαθέσιµοι για ενδεχόµενη 
ατοµική συνέντευξη.  
 
Επισηµαίνεται επίσης ότι, για τους άνδρες υποψηφίους, απαραίτητη είναι είτε η εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων είτε, εναλλακτικά, η εξασφάλιση αναβολής 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Υποψηφιοτήτων, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών θα αναρτήσει τα αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα 
του ΕΙΕ. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ενστάσεις µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την ηµέρα της 
ανάρτησής των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Η ένσταση υποβάλλεται στη Γραµµατεία του 
Ινστιτούτου IBΦXB του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, στην παραπάνω διεύθυνση. Οι 
εµπρόθεσµες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής. 
 
Σηµειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους 
και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Επίσης 
σηµειώνεται, ότι το δικαίωµα της πρόσβασης στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 
υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεποµένων στο υπό 
στοιχεία Γ/ΕΞ/4163- 1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης 
των δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 


