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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ
Ή ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
Σο Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Τγείασ Μητζρασ Παιδιοφ και Ιατρικήσ Ακρίβειασ (Ερευνητικό
Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Μελζτησ & Αντιμετώπιςησ Γενετικών & Κακοηθών Νοςημάτων Παιδικήσ
Ηλικίασ) – ΕΠΙΚΝΠΗ αποτελεί βάςει του νομοκετικοφ πλαιςίου ίδρυςθσ και λειτουργίασ του, Ερευνητικό
Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο, ΝΠΙΔ, προςανατολιςμζνο ςτθν ζρευνα τθσ αναπτυξιακισ βιολογίασ και
πακολογίασ, αναπόςπαςτο μζροσ του «Παιδιατρικοφ Campus» ςυνδεδεμζνο με το Σμήμα Ιατρικήσ του
Πανεπιςτημίου Αθηνών, απολαφον διοικθτικισ και οικονομικισ αυτονομίασ, ςφμφωνα με το άρθρο 1§2
του ΠΔ 271/1989.εποπτευόμενο από το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ&ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ.
Ειδικότερα, το ΕΠΙ ιδρφκθκε δυνάμει του Νόμου 2083/1992,αρκ. 28 & 21 περί ΕΠΙΚΝΠΗ, αρικ. Β1/738, αρικ.
Β1/741 όπωσ ιςχφει. Σα εν λόγω διατάγματα ζχουν τροποποιθκεί δυνάμει του άρκρου 11 του Ν.3685/2008
‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακζς σπουδζς’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιςτημιακά Ινςτιτοφτα,
το οποίο τροποποιικθκε περαιτζρω δυνάμει του άρκρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρφθμιση θεμάτων του
πανεπιστημιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο
Ερευνητικά Πανεπιςτημιακά Ινςτιτοφτα (ΕΠΙ).
Σο Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Τγείασ Μητζρασ Παιδιοφ και Ιατρικήσ Ακρίβειασ
λαμβάνοντασ υπόψθ:
1.

Σο Ν. 4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

2.

Σο Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσιςχφει

3.

Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕL156/16.06.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του N.3419/2005(Α297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ
το άρκρο 30 αυτοφ

4.

Σο αρκ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσδιατάξεισ»

5.

Tο αρκ.12 τθσ με 137675/EΤΘΤ1016(ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018) Τπουργικισ Απόφαςθσ τροποποίθςθσ και
αντικατάςταςθσ τθσ υπϋ αρικ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με
τίτλο «Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ ΕΤΘΤ712/ 31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822)
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 20142020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020
από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσπράξεων”

6.

Σο άρκρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπωσ τροποποιικθκε από το ΠΔ13/1998

7.

Σο άρκρο 93 του N. 4310/2014, όπωσ αντικαταςτάκθκε δυνάμει του άρκρου 24 του Ν.4386/2016

8.

Σο άρκρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιικθκε το άρκρο 20§1β του Ν. 4310/2014

9.

Σο άρκρο 51§1 του Ν.4485/2017

10. Σισ διατάξεισ των άρκρων 50 ζωσ 68 του Ν.4485/2017, οι οποίεσ ιςχφουν και εφαρμόηονται, όςον
αφορά τθ διαχείριςθ των ερευνθτικϊν και λοιπϊν ζργων / προγραμμάτων και ςτα Ερευνθτικά
Πανεπιςτθμιακά Ινςτιτοφτα (Ε.Π.Ι.) και ειδικότερα το άρκρο 64§2&3 του ίδιου Νόμου
11. Σθν με Α.Π.: 1596 / Β1/ 340 Πζμπτθ (5θ) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων
χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν ζργων ςτθν Ενιαία Δράςθ Κρατικϊν Ενιςχφςεων Ζρευνασ, Σεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ & Καινοτομίασ «ΕΡΕΤΝΩ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» τουΕ.Π.«Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΠΑ 2014 – 2020 κακϊσ και τθν με Α.Π.
3446/β1/699:27-05-2019 ζκτθ (6) τροποποίθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ
ερευνθτικϊν ζργων ςτθν Ενιαία Δράςθ Κρατικϊν Ενιςχφςεων Ζρευνασ, Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ &
Καινοτομίασ
«ΕΡΕΤΝΩ
–
ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ
–
ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»
του
Ε.Π.«Ανταγωνιςτικότθτα,ΕπιχειρθματικότθτακαιΚαινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΠΑ2014–2020. Σθν με Α.Π.
:ΕΤΔΕ-ΕΣΑΚ3036/06-09-2018 Ζνατθ(9θ )τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ Πράξεων Κρατικϊν
Ενιςχφςεων ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ «ΕΡΕΤΝΩ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠ 2076
ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία2014-2020»
12. Σθν απόφαςθ τθσ 26θσ υνεδρίασ /09.12.2020 του Δ του ΕΠΙKΝΠΗ (κζμα: 6) με τθν οποία εγκρίκθκε θ
υλοποίθςθ του Προγράμματοσ με τίτλο «Χριςθ ομικϊν τεχνολογιϊν για τον εμπλουτιςμό του βρεφικοφ
γάλακτοσ» και με ακρωνφμιο «MilkSafe” κακϊσ και ο Προχπολογιςμόσ αυτοφ.
13. Tθν απόφαςθ τθσ 26θσ υνεδρίασ /09.12.2020 του Δ του ΕΠΙΚΝΠΗ, με τθν οποία εγκρίνεται θ
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για κζςεισ ζκτακτου προςωπικοφ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ,
κακϊσ επίςθσ ορίηεται θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και θ Επιτροπι Ενςτάςεων

Ανακοινώνει
Σθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων ςφναψθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου
ιδιωτικοφ δικαίου, για τθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ ζκτακτου προςωπικοφ, τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Χρήςη
ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτιςμό του βρεφικοφ γάλακτοσ» και με ακρωνφμιο «MilkSafe” το
οποίο χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΠΑ 2014-2020 και καλεί τουσ καλφπτοντεσ τισ ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, υποβάλλοντασ πρόταςθ κατάρτιςθσ
ςφμβαςθσ ζργου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ωσ άνω ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται
ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
I . Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Θ Ε  Ε ΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ
Ειδικότητα:

MilkSafe-EPI-3

Σεχνικόσ Εργαςτθρίου

Πλήθοσ θζςεων:

Μία (1) κζςθ

Είδοσ φμβαςησ:

φμβαςθ μίςκωςθσ ζργου

Αντικείμενο θζςησ:

Διάρκεια ςφμβαςησ:

υμμετοχι ςτισ ακόλουκεσ Ενότθτεσ εργαςίασ και ςτα αντίςτοιχα Παραδοτζα
εκάςτθσ:
ΕΕ1: υλλογι Δειγμάτων, Δεδομζνων και Ανάπτυξθ Βάςθσ Δεδομζνων
ΕΕ2: Ανάπτυξθ υπολογιςτικοφ εργαλείου πιςτοποίθςθσ ηωικοφ γάλατοσ ςε
ςχζςθ με το ανκρϊπινο ι τθ μζκοδο τυποποίθςθσ του.
ΕΕ3: Πιςτοποίθςθ καινοτόμων μεκοδολογιϊν παραγωγισ και εμπλουτιςμοφ
γάλατοσ για βρζφθ.
ΕΕ4: Καταςκευι και παραγωγι ειδικϊν ςτο ανκρϊπινο γάλα εξωκυττάριων
κυςτιδίων και διερεφνθςθ τθσ εμπορικισ τουσ αξίασ ωσ διατροφικά
ςυμπλθρϊματα ςε in vitro βιολογικά μοντζλα.
Σο διάςτθμα απαςχόλθςθσ ορίηεται από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
επιλογισ ζωσ τθν 31/08/2021.
Σο προβλεπόμενο ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ, για τθ κζςθ, ανζρχεται ςε
6.000 €

υνολικό κόςτοσ
ςφμβαςησ:

Σρόποσ παραλαβήσ
του ανατεθζντοσ
ζργου:

Σόποσ παροχήσ
ζργου:

Σο ωσ άνω προβλεπόμενο ποςό περιλαμβάνει τθν αμοιβι του δικαιοφχου,
πάςθσ φφςθσ νόμιμεσ κρατιςεισ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ, εφόςον ο
δικαιοφχοσ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και
Φ.Π.Α. ςε περίπτωςθ υπαγωγισ του δικαιοφχου ςε κακεςτϊσ Φ.Π.Α.
Η ορκι εκτζλεςθ και ο ζλεγχοσ του παραδοτζου ζργου κα πιςτοποιείται με
βεβαίωςθ παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ του ζργου από μζρουσ του
δικαιοφχου, θ οποία κα υπογράφεται από τον Επιςτθμονικό Τπεφκυνο του
Ζργου.
Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Τγείασ Μθτζρασ Παιδιοφ και Ιατρικισ
Ακρίβειασ (Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Μελζτθσ & Αντιμετϊπιςθσ
Γενετικϊν & Κακοθκϊν Νοςθμάτων Παιδικισ Ηλικίασ) – ΕΠΙΚΝΠΗ

Πλθρζςτερθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ κζςθσ, κακϊσ και των παραδοτζων που τυχόν ςχετίηονται με
αυτι κα αποτυπωκοφν ςτισ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν ανάμεςα ςτο ΕΠΙΚΝΠΗ και τουσ ςυνεργάτεσ που
κα επιλεγοφν.

ΙI.ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ & ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ
Απαιτοφμενα
Συπικά
Προςόντα:
Πρόςθετα
Επιθυμητά
Προςόντα:

MilkSafe-EPI-3




Πτυχίο ΣΕΙ ςχετιηόμενο με επιςτιμεσ υγείασ
Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
Γνϊςεισ χριςθσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν



Δίπλωμα Εξειδίκευςθσ ςε πεδίο ςχετικό με επιςτιμεσ υγείασ



Ερευνθτικι εμπειρία ςτο πεδίο των μθ κωδικοποιπων RNA

III . Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η  Η  - Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Η  Η
Η επιλογι των υποψθφίων για κάκε κζςθ πραγματοποιείται μετά από βακμολόγθςθ των υποβλθκειςϊν
αιτιςεων ωσ προσ τα ακόλουκα κριτιρια:
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΩΔΙΚΟΤ ΘΕΗ MilkSafe-EPI-1, -2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

1

Βαθμόσ Πτυχίου

0-30 μόρια

2

Βαθμόσ Διπλώματοσ Εξειδίκευςησ

0-30 μόρια

3

4

Ερευνητική εμπειρία ςτο πεδίο των μη κωδικοποιών RNA

υνζντευξη (εφόςον θ διενζργειά τθσ κρικεί απαραίτθτθ)

ΑΝΩΣΑΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0-20 μόρια

0-20 μόρια

100

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Η πρόταςθ κα ςυνοδεφεται με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία είναι:
1. Ζντυπθ πρόταςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα)
2. Βιογραφικό θμείωμα
3. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν
α. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από ελλθνικό δθμόςιο φορζα ι
β. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωκεί αρχικά από
δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν
κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014 ι
γ. Ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν
επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
4. Άλλα ςυνθγοροφντα ςτοιχεία που επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ, που κα αναφζρονται ςτο Βιογραφικό
θμείωμα(Προχπθρεςία,υςτατικζσΕπιςτολζσκ.λ.π.) και που κα ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ
κρίςθσ για τισ γνϊςεισ, τθν εμπειρία και τθν προςωπικότθτα του ενδιαφερομζνου.
V . Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α  Η
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
μζςα ςε διάςτθμα (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, δθλαδι μζχρι και τθν 22θ/02/2021 ϊρα: 14:00, ςε ζντυπθ
μορφι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ζντυπθ πρόταςθ ςυνεργαςίασ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο
υπόδειγμα) με πλιρθ ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΝΠΗ
3οσ όροφοσ κτιρίου ΧΩΡΕΜΕΙΟ Ερευνθτικό Εργαςτιριο (και Γραφείο 23)
Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Ακθνϊν «Η Αγία οφία»
Θθβϊν &Λεβαδείασ 8, Σ.Κ: 11527, ΑΘΗΝΑ

το Φάκελο κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφεται:
1. Η ζνδειξθ για το Ζργο: Milksafe
Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: 142/5.2.2021
2. Ο Κωδικόσ τθσ κζςθσ για τθν οποία υποβάλλεται θ πρόταςθ
3. Σο ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ
Προτάςεισ, οι οποίεσ κα υποβλθκοφν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα κα απορρίπτονται ωσ
εκπρόκεςμεσ και δε κα αξιολογοφνται. Ελλιπείσ αιτιςεισ και αιτιςεισ χωρίσ αναφορά ςε κωδικό κζςθσ δε
κα λθφκοφν υπόψθ. Προςόντα που αναφζρονται είτε ςτθν πρόταςθ, είτε ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, αλλά
δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δε κα λθφκοφν υπόψθ και δε κα
μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων. Αντικατάςταςθ τθσ πρόταςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι
ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προτάςεων.
Ωσ χρόνοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ ςφραγίδα ταχυδρομείου ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι το
αποδεικτικό παράδοςθσ ςε ταχυμεταφορζα. Σο ΕΠΙΚΝΠΗ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθν κατάςταςθ ι το
χρόνο παραλαβισ του φακζλου.τθν περίπτωςθ αυτοπρόςωπθσ υποβολισ ο φάκελοσ κα υποβάλλεται ςτθ
Γραμματεία ΕΠΙΚΝΠΗ, 2οσ όροφοσ κτιρίου ΧΩΡΕΜΕΙΟ Ερευνθτικό Εργαςτιριο, Γενικό Νοςοκομείο Παίδων
Ακθνϊν «Η Αγία οφία», Θθβϊν & Λεβαδείασ 8, Σ.Κ: 11527, ΑΘΗΝΑ, ςε εργάςιμεσ θμζρεσ, μεταξφ 9:00 15:00, υπό τουσ αυτοφσ ωσ άνω όρουσ.
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
1.Οι υποψθφιότθτεσ κάκε κζςθσ αξιολογοφνται από 3μελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυγκροτείται
νομίμωσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, δυνάμει απόφαςθσ του Δ.. του ΕΠΙΚΝΠΗ. H Επιτροπι εξετάηει
αναλυτικά τα υποβλθκζντα βιογραφικά ςθμειϊματα των υποψθφίων και ελζγχει αν πλθροφνται τα
απαιτοφμενα προςόντα όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν Προκιρυξθ για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Σα
απαιτοφμενα προςόντα είναι υποχρεωτικά με ποινι αποκλειςμοφ και απαιτοφνται προκειμζνου θ αίτθςθ
του υποψθφίου να ενταχκεί ςε διαδικαςία αξιολόγθςθσ. τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι βακμολογεί, το κάκε
ζνα χωριςτά, τα Προςόντα – Κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων που πλθροφν τα απαιτοφμενα προςόντα,
με βακμοφσ από το 0 μζχρι το 100 (ακζραιοι αρικμοί). Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ,
εξάγεται ςυνολικόσ βακμόσ Προςόντων – Κριτθρίων επιλογισ, με μζγιςτο το100.
Οι επικρατζςτεροι, κατ’ αντικειμενικι κρίςθ και κατάταξθ, των υποψθφίων κα προςκλθκοφν ςε ςυνζντευξθ
απότθναρμόδιαΕπιτροπιαναφορικάμετααντικείμενατθσπαροφςθσπρόςκλθςθσκαιπροκειμζνουγιατθν
αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ αυτϊν. το πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ κα τθρθκοφν
ςυνοπτικά πρακτικά ενϊ το πλαίςιό τθσ κα διζπεται από τισ αρχζσ τθσ αναλογικότθτασ και τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ. Ο αρικμόσ των καλουμζνων ςε ςυνζντευξθ απόκειται ςτθν τεχνικι κρίςθ τθσ Επιτροπισ,
ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ αξιολόγθςθσ. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, αξιολόγθςθσ κι
επιλογισ από το ΕΠΙΚΝΠΗ οι πλθροφντεσ τα κριτιρια τθσ πρόςκλθςθσ υποψιφιοι ειδοποιοφνται ατομικϊσ
για τθν κατ’ αρχιν επιλογιτουσ.
2. Σο Δ του ΕΠΙΚΝΠΗ κα αποδεχκεί, βάςει αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ, κατά τθν τεχνικι κρίςθ του, από
τισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ, εκείνεσ που εξαςφαλίηουν τθν άρτια εκτζλεςθ του προσ ανάκεςθ ζργου και
πλθροφν ςτο ςφνολο τουσ και με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τουσ όρουσ τθσ παροφςασπρόςκλθςθσ.

Η διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για ςφναψθ ςφμβαςθσ ςτο ανωτζρω πλαίςιο,
επιςθμαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι αντιςυμβαλλόμενου ςυνιςτά αποδοχι
πρόταςθσ κι ουδόλωσ πλθροί τισ προχποκζςεισ κατάρτιςθσ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι αντιςτοίχου,
παρομοίου ςυμβατικοφ δεςμοφ. Κατά ςυνζπεια δεν απαιτείται θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ να
ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ «πίνακα κατάταξθσ» ι «πίνακα επιτυχόντων».
3. Συχόν ζχοντεσ ςχετικό ενεςτϊσ κι άμεςο ζννομο ςυμφζρον ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία, δφνανται
εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ κι ζωσ το πζρασ λειτουργίασ
τθσ Γραμματείασ του ΕΠΙΚΝΠΗ, να κατακζςουν εγγράφωσ τισ αντιρριςεισ τουσ μετά του ςυνόλου των
ςχετικϊν αποδεικτικϊν εγγράφων, ςτθ Γραμματεία του Ινςτιτοφτου, όπου και πρζπει να πρωτοκολλθκοφν.
Πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου υποψθφιότθτασ και ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ-βακμολόγθςθσ
των λοιπϊν υποψθφίων υποβαλλόντων προτάςεισ παρζχεται αποκλειςτικϊσ, μόνο κατόπιν ζγγραφθσ
Αίτθςθσ υποψθφίου, εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ αναρτιςεωσ των
αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο με αρικμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012
ζγγραφο τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και τθσ υπ’ αρικμ. 17/2002, 56/2003
και 40/2005 αποφάςεισ αυτισ και ειδικότερα ςωρευτικά υπό τισ κάτωκι προχποκζςεισ:
α) Σα δεδομζνα ηθτοφνται με νόμιμθ διαδικαςία, ιτοι υποβάλλεται ζγγραφθ, εμπρόκεςμθ αίτθςθ με
τεκμθρίωςθ υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5§2, ςτοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.
β) Η ανακοίνωςθ ςτοιχείων των υποψθφίων περιορίηεται ςτθ χοριγθςθ εκείνων μόνο των ςτοιχείων που
αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ.
γ) Σα ςτοιχεία που ανακοινϊνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα εκτόσ αν αυτά
αποτζλεςαν τθ βάςθ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων και υπιρξε ςφγκριςθ αυτϊν επί τθ βάςει των
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου. Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ
ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάηονται.
ε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ, άνευ υποβολισ οιαςδιποτε
ζνςταςθσ, τα ανωτζρω εγκρινόμενα αποτελζςματα οριςτικοποιοφνται και επιλεγζντεσ υποψιφιοι
καλοφνται προκειμζνου να καταρτιςκεί θ ςχετικι ςφμβαςθ.
ε περίπτωςθ άςκθςθσ ενςτάςεων, θ αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία κα διοριςκεί κατόπιν ςχετικισ
απόφαςθσ του Δ του ΕΠΙΚΝΠΗ, κα επιλθφκεί τθσ εξζταςθσ τθσ ζνςταςθσ εντόσ κατ’ ανϊτατο χρόνο 7
θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ, υποβάλλοντασ κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ,
τθ γνωμοδότθςι τθσ προσ ζγκριςθ, ςτο Δ του ΕΠΙΚΝΠΗ, το οποίο αποφαςίηει οριςτικϊσ. Δεν υφίςταται
δικαίωμα ζνςταςθσ κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ του Δ του Ινςτιτοφτου.
Συχόν υποβολι ζνςταςθσ για μια εκ των προκθρυςςομζνων κζςεων, δεν κωλφει τθν υπογραφι ςφμβαςθσ
για τθ δεφτερθ.
VII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για τουσ ενδιαφερομζνουσ, των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (προπτυχιακϊν και
μεταπτυχιακϊν) αποτελοφν απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό προςόν και ζχουν χορθγθκεί από

ιδρφματα του εξωτερικοφ, αυτοί πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ.
2. Οι άρρενεσ υποψιφιοι κα πρζπει, είτε να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, είτε να
ζχουν απαλλαγεί νομίμωσ από αυτζσ για το ςφνολο του διαςτιματοσ εκπλιρωςθσ του ζργου ι
αντιςτοίχωσ να ζχει αναβλθκεί νομίμωσ για το ανωτζρω διάςτθμα θ εκπλιρωςι τουσ.
3. Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται ςε κάκε ςτάδιο αυτισ να ματαιωκεί, χωρίσ ζκαςτοσ
υποψιφιοσ να διατθρεί οιανδιποτε αξίωςθ ζναντι του ΕΠΙΚΝΠΗ.
4. Η ςυμμετοχι ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Πρόκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ.
5. H παροφςα Πρόςκλθςθ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΠΙΚΝΠΗ.
VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Πλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ του ΕΠΙΚΝΠΗ διατίκενται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://universityresearchinstitute.gr. Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι προτάςεων και
άλλεσ διαδικαςτικζσ διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να απευκφνονται ςτθν κυρία Βίκυ
Ευκυμίου,
τθλ.
2132013362
(ϊρεσ
10:00-14:00)
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
info@universityresearchinstitute.gr
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΕ1: υλλογι Δειγμάτων, Δεδομζνων και Ανάπτυξθ
Βάςθσ Δεδομζνων
ΕΕ2: Ανάπτυξθ υπολογιςτικοφ εργαλείου
πιςτοποίθςθσ ηωικοφ γάλατοσ ςε ςχζςθ με το
ανκρϊπινο ι τθ μζκοδο τυποποίθςθσ του.
ΕΕ3: Πιςτοποίθςθ καινοτόμων μεκοδολογιϊν
παραγωγισ και εμπλουτιςμοφ γάλατοσ για βρζφθ.
ΕΕ4: Καταςκευι και παραγωγι ειδικϊν ςτο
ανκρϊπινο γάλα εξωκυττάριων κυςτιδίων και
διερεφνθςθ τθσ εμπορικισ τουσ αξίασ ωσ διατροφικά
ςυμπλθρϊματα ςε in vitro βιολογικά μοντζλα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνεσ)

Σο διάςτθμα απαςχόλθςθσ
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31/08/2021.
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