
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει μια (1) θέση Βιολόγου πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μοριακής 
Ανοσοπαθολογίας – Ιστοσυμβατότητας διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.   

Απαραίτητα προσόντα 
1. Πτυχίο Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ή Βιολογικών Εφαρμογών & 

Τεχνολογιών ή Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας από Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 

με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού 

αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών με αντικείμενο Κυτταρική Ανοσολογία ή/και 

Μοριακή Βιολογία ή/και Γενετική ή/και Ιστοσυμβατότητα.  

3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται 

αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Επιθυμητά προσόντα 
1. Διδακτορική διατριβή. 

2. Εργαστηριακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών σε Κυτταρική Ανοσολογία ή 

Μοριακή Βιολογία ή Γενετική ή Ιστοσυμβατότητα σε αναγνωρισμένο εργαστήριο 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο έως την 31η Αυγούστου  2022 

(31/08/2022) σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της 
επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και κατάλογο συγγραφικού και επιστημονικού 
έργου της/του υποψήφιας/φίου. 

2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 
3. Αντίγραφα: 

 πτυχίου ΑΕΙ  ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ), 

 άλλων τίτλων σπουδών, 

 πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας, 

 της αστυνομικής ταυτότητας, 

 βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, 
όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 

4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. (για τους   
     αλλοδαπούς υποψηφίους) 

5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης 
απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν. (για τους άρρενες υποψηφίους). 

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν 

αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή 

.doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr 



Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της 

αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493 103. 

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το 

περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική 

Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων"). 

 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να 

υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης) καθώς και 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο 

ΩΚΚ. 

 

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη. Διευκρινίζεται 

ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη 

σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία. 

 

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων 

01. Αίτηση με Φωτογραφία 

02. Βιογραφικό Σημείωμα 

03. Πτυχίο Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ή 
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή Βιοχημείας & 
Βιοτεχνολογίας  

03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου 

04. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1  

04. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2 

................................................................................. 

05. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

................................................................................. 

06. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1  

06. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2 

................................................................................. 

07. Αστυνομική Ταυτότητα 

08. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής) 

08. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2   

................................................................................. 

09. Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά επιστημονικής & 
επαγγελματικής δραστηριότητας 

................................................................................. 

10. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για άρρενες υποψηφίους) 

 


