
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Τ.: 210 6597619 

 

 

A.Π. 134 

 

 

Προκήρυξη θέσης εξωτερικού συνεργάτη στη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας 

(PET/CT) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

    Έχοντας υπόψη : 

    1. Τις διατάξεις: 

    α) του άρθρου 18 του ν. 4310/1984 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 16 του 

ν.4386/2016 και ισχύει σήμερα. 

    β) των άρθρων 5 και 8 του Π.Δ. 420/1991 Σύσταση νομικού προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 

Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 138/2013. 

    2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην 189η/21-12-2016 

συνεδρίασή του.  

    3. Το γεγονός ότι η δαπάνη αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη που θα 

προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στην προκηρυσσόμενη θέση θα βαρύνει 

τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 

της Ακαδημίας Αθηνών, οικονομικού έτους 2017 στον οποίο θα ληφθεί μέριμνα για 

την εγγραφή σχετικής πίστωσης.  

    

Προκηρύσσουμε  

 

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για τη Μονάδα Ποζιτρονικής Τομογραφίας 

(PET/CT) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, με τα 

ακόλουθα προσόντα: 

- Πτυχίο Τμήματος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ κατηγορίας.  

 

Θα προτιμηθούν οι έχοντες: 

- επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες ποζιτρονικής τομογραφίας ή μονάδες 

πυρηνικής ιατρικής ή μονάδες αξονικής-μαγνητικής τομογραφίας 

- τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

- τουλάχιστον καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων 
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Προβλεπόμενη διάρκεια συνεργασίας: 12 μήνες 

 

Αντικείμενο Έργου: Πρωτεϊνικές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων μέσω 

φασματομετρία μάζας. 

 

 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται μέχρι και τις 06/02/2017 να 

επισυνάψουν/καταθέσουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο με τους εξής 

τρόπους: 

 

 να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση jobs@bioacademy.gr και με θέμα 

«Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……/ ……-…..-2017)» ή 

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

Γραμματεία του Ιδρύματος ή 

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

την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……/ ……-…..-

2017)», στη διεύθυνση: 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 

Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

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

3. Αντίγραφα πτυχίων, Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

4. Στοιχεία επικοινωνίας για δύο (2) συστατικές επιστολές 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

1. 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.  

2. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων.  

3. Η έλλειψη κάποιου από τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

συνεπάγεται απόρριψη του υποψήφιου. 

4. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΙΙΒΕΑΑ να 

συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε δημιουργεί δικαιώματα 

προσδοκίας.  

5. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων διατηρεί το δικαίωμα να 

καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους.  
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6. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας, από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικών 

Θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@bioacademy.gr  

  

 

 

  

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

                                                                                   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ  

        ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ  
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