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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: 3515 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παστέρ 

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, έχοντας υπ΄όψιν:  
1. τον ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, όπως έχει τροποποιηθεί με 

τον Ν. 4386/2016 και ισχύει 
2. τις υπ’ αριθμ. 1794/7.6.2016, 2423/3.8.2016, 2741/6.5.2019 και 3505/5.6.2019 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π.  
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης [ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ] 
 

ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου με επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων 
Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα” 

 
Θέση 2: Βιοπληροφορική, με εξειδίκευση στην ανάλυση μικροβιακών γονιδιωμάτων (ιικών και 

βακτηριακών) και στην αλληλούχηση (μετα-ανάλυση) του μικροβιώματος με 
τεχνολογίες νέας γενεάς. 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν: 

 
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας/Μοριακής Βιολογίας 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα με κατεύθυνση στη μοριακή βιολογία και εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές 
μοριακής βιολογίας τουλάχιστον 2 ετών. 

ή  
Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας τουλάχιστον 3 ετών 

 
Θα συνεκτιμηθεί: 
 
Εμπειρία στην κατασκευή βιβλιοθηκών και ανάλυσης δεδομένων αλληλούχησης τεχνολογίας νέας 
γενιάς 
 
Οι υποψήφιοι, εκτός των ανωτέρω, πρέπει: 
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 να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εκτελούν έργα ή 
τμήματα έργων έρευνας 

 να διαθέτουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 να έχουν στο ενεργητικό τους πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
υψηλού κύρους και ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια 

 να είναι άτομα δραστήρια, με γνήσιο επιστημονικό ενδιαφέρον, να διαθέτουν πνεύμα 

συνεργασίας αλλά και ικανότητα να εργάζονται αυτόνομα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  

 οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νόμιμα απαλλαχθεί ή να έχουν λάβει αναβολή από αυτές 

 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα στο σύνολό τους δύνανται να κληθούν σε 
προφορική συνέντευξη.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko@pasteur.gr 

την σχετική Πρόταση  Δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, με την ένδειξη 

“Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση ………” 
 
Η σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του 

ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

 βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος 

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae) 

 δικαιολογητικά: αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών, αντίγραφα δημοσιεύσεων, 
βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση 
σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους 

 τα στοιχεία επικοινωνίας (Ίδρυμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) τουλάχιστον δύο 

καθηγητών Παν/μίου ή Ερευνητών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από τους οποίους είναι δυνατόν 
να ζητηθούν συστάσεις 

 
και να αποσταλεί ηλεκτρονικά με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 

18 Ιουλίου 2019.  
 
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη 
πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.  
 
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς 
δήλωσης), τα προσόντα τους και την εμπειρία τους με την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, 
βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας και λοιπούς τίτλους πιστοποίησης. 

 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ι.Π. και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης 

στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό 
τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στο 
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Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων του ΕΙΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς 
προς το ΕΙΠ (ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας). Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή και οι αποφάσεις της επιτροπής είναι 
οριστικές. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.  
Για πληροφορίες παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
prosopiko@pasteur.gr  

 
Το ΕΙΠ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους 
υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν 
από αυτά αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για 

την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.  
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε 
τρίτους  και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος   ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου 
συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό 
την ιδιότητα του συνυποψηφίου,  τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των 
σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην 
τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της 
αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων. Πριν την 

ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το 
ΕΙΠ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. 

Το ΕΙΠ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της 
επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά 
στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται 
από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  
Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:   
δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της διόρθωσης κι επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της 
μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και 

δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά 
περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  

 
 

Δρ Ρεβέκκα Μάτσα  
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια του Ε.Ι.Παστέρ 

 
 
Συν.: Έντυπο Υποβολής Προτάσεως  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ –ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 

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

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ……………………………………………………………………………………… . 

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

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ………………………….…………….……..…………..... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση ………. 
 

 

Συνημμένα υποβάλλω: 
 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης 
είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
Ημερομηνία: ___/___/______ 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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