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

προγράμματος με τίτλο «Analysis of plasma samples for patients with liver cancer in the 

prospective registry of transarterial chemoembolization of metastatic colorectal cancer to the 

liver with Hepasphere, protocol number mCRC-P4-16-01», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία 

Merit medical με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ταμβακόπουλο, ενδιαφέρεται να προσλάβει με 

σύμβαση έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη  (θέση υποψήφιου διδάκτορα) 

Διάρκεια συνεργασίας: 3 μήνες 

Τόπος παροχής έργου: Αθήνα 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι: 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία. 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα ως άνω αντικείμενα σπουδών. 

Επιθυμητά προσόντα: 

1. Εργαστηριακή εμπειρία σε α) αναλυτική χημεία με τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών 

τεχνικών (π.χ. HPLC, LC-UV, LC-MS/MS),  β) in vitro και in vivo μεθόδους για τις μελέτες 

του μεταβολισμού φαρμάκων, γ) διαδικασίες GLP (Good Laboratory Practice) και ΙSO / IEC 

17025:2005, δ) τεχνικές καλλιέργειας κυττάρων και δοκιμασίες αποτελεσματικότητας, ε) 

χειρισμός πειραματοζώων, μελέτες αποτελεσματικότητας σε πειραματόζωα 

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Αντικείμενο Έργου: Η θέση αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας υγρής χρωματογραφίας-

φασματομετρίας μάζας και την επικύρωση της μεθόδου για τον ποσοτικό προσδιορισμό 
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αντικαρκινικών φαρμάκων (ιρινοτεκάνη και του μεταβολίτη της SN38) σε πλάσμα και την 

ανάλυση δειγμάτων προερχόμενων από κλινική μελέτη. 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 16/09/2016 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. ……/ ……-…..-2016)» ή 

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

Ιδρύματος 

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

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2016)», στη διεύθυνση: 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα) 

 Αντίγραφα πτυχίων, Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

 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.  

 Η έλλειψη κάποιου από τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης συνεπάγεται 

απόρριψη του υποψήφιου. 

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΙΙΒΕΑΑ να συνάψει 

συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας  

 Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε 

συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους.  

 Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, 

από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
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Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. 

Κωνσταντίνο Ταμβακόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ctamvakop@bioacademy.gr 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ 
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