
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:  Πλήρωση  1  θέσης  Τεχνολόγου  Ιατρικών  Εργαστηρίων  στο  Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τον  Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) «Κύρωση της Σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».

2. Τον  Ν.  4310/2014  «ΦΕΚ  258/Α/08.12.2014)   «Έρευνα,  Τεχνολογική  Ανάπτυξη  και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/
11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

3. Τον  Ν.  4354/2015  (ΦΕΚ Α΄  176),  Κεφάλαιο  Β΄  «Διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Οικονομικών - Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου  (Ν.Π.Δ.Δ.)  και  Ιδιωτικού  Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.)  καθώς  και  των  Δ.Ε.Κ.Ο.  του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύει,

4. Το  άρθρο  64  και  την  παράγραφο  12α  του  άρθρου  87  του  Ν.4485/2017  (ΦΕΚ  114/
Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις  για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» 

5. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15.02.2017), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

6. Την υπ’ αριθμ.  176976/5.11.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και  Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  833/19.11.2015)  με  θέμα:  “Ορισμός  μελών  και
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ”.

7. Την υπ’ αριθμ. 1508/4.5.2017 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε
Σώμα.

8. Την υπ’ αριθμ. 1341/14.3.2018 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης / 12.3.2018 του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο Τμήμα Διάγνωσης,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Λήψη δειγμάτων από άτομα προσερχόμενα στο Διαγνωστικό Τμήμα.
 Ταυτοποίηση και αρχική επεξεργασία των δειγμάτων
 Δημιουργία και συντήρηση του stock ορών και καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο 
 Έλεγχος  καταλληλότητας  απεσταλθέντων  δειγμάτων  στο  Διαγνωστικό  Τμήμα,

αρχειοθέτηση, μεταφορά.
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 Γραμματειακή Υποστήριξη 
 Διαχείριση ηλεκτρονικού προγράμματος του Διαγνωστικού Τμήματος

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης, και
επιθυμητή έναρξη την 1η Μαΐου 2018.

ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, θα
είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου και θα καλυφθεί από το έργο με
Κωδικό: 92.01.0001.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως  τόπος  απασχόλησης  του  έκτακτου  προσωπικού  ορίζεται  η  έδρα   του  Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και να διαθέτουν
τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα της αντίστοιχης θέσης, όπως αυτά αναλυτικά
αναφέρονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΌΝΤΑ   ON   /   OFF  

 Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μικροβιολογικό εργαστήριο
 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε γραμματεία μικροβιολογικού εργαστηρίου
 Εμπειρία στις λήψεις κλινικών δειγμάτων
 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ   

 Εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο, πέραν των δύο (2) ετών
 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον καλή
 Ευχέρεια διαχείρισης αναλυτών ιατρικών εργαστηρίων
 Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Οι  άρρενες  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί ή να έχουν λάβει αναβολή από αυτές. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ

Όσοι υποψήφιοι  πληρούν τα Προσόντα    On   /    Off   στο σύνολό τους,  θα μοριοδοτηθούν
βάσει του κάτωθι Πίνακα Ι:

ΠΊΝΑΚΑΣ Ι: ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΎΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ  

ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΜΟΡΙΑ

Εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο, πέραν των δύο (2) ετών [10 μόρια ανά
έτος, έως πέντε έτη]

έως 30

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον καλή έως 20
Ευχέρεια διαχείρισης αναλυτών ιατρικών εργαστηρίων έως 20
Συνέντευξη έως 30

Οι  προκριθέντες  υποψήφιοι  ή  όσοι  από  αυτούς  κριθούν  καταλληλότεροι,  ενδέχεται  να
κληθούν  σε  συνέντευξη.  Κριτήρια  αξιολόγησης  στη  συνέντευξη  θα  είναι  αυτά  που
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2. 

ΠΊΝΑΚΑΣ 2: ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ   

ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΜΟΡΙΑ

Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική έως 10
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας έως 10
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονομία έως 10

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, πλήρως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων   σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 
4. Στοιχεία  επικοινωνίας  τουλάχιστον  δύο  (2)  ατόμων  από  επαγγελματικό  ή

ακαδημαϊκό περιβάλλον για συστάσεις. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  τους  και  όλα  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι  και την Τρίτη 10 Απριλίου  μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης:    p  rosopiko  @  pasteur  .gr     και    prosopiko  .  pasteur  @  gmail  .  com  , με
την ένδειξη: “  Υποβολή πρότασης για μια θέση Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στο
Τμήμα Διάγνωσης του Ε.Ι.Π.  ”

Αιτήσεις  οι  οποίες  δεν  θα  συνοδεύονται  από  βιογραφικό  σημείωμα  και  την
υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται. 
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Για  περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Ανθρωπίνων  Πόρων  210-6478857,  210-6478858,  ή   και  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
prosopiko  @  pasteur  .  gr και prosopiko  .  pasteur  @  gmail  .  com.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, οριζόμενη από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ε.Ι.Π.,  η οποία θα αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη
προερχόμενα από το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.  Επί ποινή απορρίψεως
της  πρότασης,  δεν  επιτρέπεται  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  να  έχουν  σχέσεις
συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση
της Επιτροπής προωθείται στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του www  .  pasteur  .  gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν
δικαίωμα:
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από

την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς το Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ,

B. πρόσβασης  στα  στοιχεία  του  ατομικού  φακέλου  υποψηφιότητας  και  στα  φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή
τους που υποβάλλουν προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,  εντός 5 εργασίμων ημερών
από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των
προβλεπόμενων  στο  με  Α.Π.  Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012  έγγραφο  της  Αρχής  Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις
δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3
τακτικά  και  3  αναπληρωματικά  μέλη,  προερχόμενα  από  το  προσωπικό  του  Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις
συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,
www.  pasteur  .  gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π.
Καθηγ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο: …………………….…………...… Όνομα: .………………………..…......

Πτυχίο: ……………………………………………………………….....................…...

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης: …………………………………………………...

Ημερομηνία γέννησης: …………….......... Τόπος γέννησης: ……….……..…………..

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ......………………………………………….…….…

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: ...……………………….…………..………….……

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ……………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……..........

Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: ……....................…………………...……..…..

Κινητό τηλ: ……………….…………….. e-mail: …………....…………………….…

Υποβάλλω αίτηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη θέση Τεχνολόγου Ιατρικών
Εργαστηρίων στο Τμήμα Διάγνωσης του Ε.Ι.Π.

Συνημμένα υποβάλλω:

1. Βιογραφικό Σημείωμα (σε μορφή word)

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της 

αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία: ___/___/______

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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