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

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 238
Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 25
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση
συμβάσεως μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για:

1. Μία θέση Διαχειριστού Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλής Απόδοσης (High Performance
Computing Administrator)
2. Μία θέση Διαχειριστού Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής (Network and Computing
Infrastructure Administrator)
Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες από την ημερομηνία ενάρξεως των συμβάσεων
Κόστος συμβάσεως 1: έως δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια Ευρώ (13.200 €). Στην ανωτέρω αμοιβή
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι φόροι, κατόπιν έκδοσης
των νόμιμων παραστατικών.
Κόστος συμβάσεως 2: έως δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (13.500 €). Στην ανωτέρω αμοιβή
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι φόροι, κατόπιν έκδοσης
των νόμιμων παραστατικών.
1. Θέση Διαχειριστού Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλής Απόδοσης
Αντικείμενο

− Bέλτιστη λειτουργία, ασφάλεια και απόδοση του Συστήματος Υψηλής Απόδοσης
− Eγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ουρών αναμονής, δημιουργίας εικονικών μηχανών (Virtual
−
−
−
−

Machines) και εν γένει βέλτιστη κατανομή των υπολογιστικών πόρων
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας (backups) των Δεδομένων του HPC, των Βάσεων Δεδομένων του
ΕΙΠ και του εξυπηρετητή ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και ασφάλεια του εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
ΕΙΠ (Linux email server).
Απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια των Βάσεων Δεδομένων του ΕΙΠ.
Δημιουργία, συντήρηση, ασφάλεια και διαχείριση της ιστοσελίδας του ΕΙΠ.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
• Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης για έρευνα στη
Βιολογία
Επιθυμητά προσόντα
• Εμπειρία υλοποίησης αλγορίθμων για ανάλυση μεγάλων συνόλων βιολογικών δεδομένων
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού/προγραμματισμού σε περιβάλλον Linux/Unix
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• Πολύ καλή γνώση scripting languages και πολιτικών ασφαλείας
• Ερευνητική εμπειρία στη Βιολογία

2. Θέση Διαχειριστού Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής
Αντικείμενο
− Βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια της δικτυακής υποδομής του ΕΙΠ
− Ομαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού, υπολογιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού του
ΕΙΠ
− Ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών του ΕΙΠ έναντι κακόβουλου λογισμικού ή
εξωτερικών επιθέσεων.
− Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και ασφάλεια του εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
ΕΙΠ (Linux email server).
− Απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια των Βάσεων Δεδομένων του ΕΙΠ.
− Δημιουργία, συντήρηση, ασφάλεια και διαχείριση της ιστοσελίδας του ΕΙΠ.
Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
• Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Πληροφορική
• Εργασιακή Εμπειρία σε Τεχνική Υποστήριξη ή Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων
Επιθυμητά προσόντα
• Εργασιακή Εμπειρία ως Διαχειριστής / Προγραμματιστής σε Ερευνητικό κέντρο
• Καλές γνώσεις εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής υλικού, λογισμικού και δικτυακής υποδομής
• Εμπειρία με προγράμματα και τις εφαρμογές (βάσεις δεδομένων, λογισμικό, εφαρμογές, κλπ) που
χρησιμοποιούνται στη Γονιδιωματική
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
νόμιμα απαλλαχθεί ή να έχουν λάβει αναβολή από αυτές.
Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διοίκησης του
Ε.Ι.Π. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα Απαιτούμενα Προσόντα θα μοριοδοτηθούν βάσει του κάτωθι
πίνακα (έως 80 μόρια) και βάσει προφορικής συνέντευξης (έως 20 μόρια).
ΘΈΣΗ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΎ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ
ΜΟΡΙΑ
1
2
3
4
5
6

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ
Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
Εμπειρία στη χρήση και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης για έρευνα
στη Βιολογία
ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ
Εμπειρία υλοποίησης αλγορίθμων για ανάλυση μεγάλων συνόλων βιολογικών δεδομένων
Πολύ καλή γνώση χειρισμού/προγραμματισμού σε περιβάλλον Linux/Unix
Πολύ καλή γνώση scripting languages και πολιτικών ασφαλείας.
Ερευνητική εμπειρία στη Βιολογία

5
έως 30
έως 15
έως 10
έως 10
έως 10
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ΘΈΣΗ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΎ ΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΥΠΟΔΟΜΉΣ
ΜΟΡΙΑ
1
2
3
4
5
6

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ
Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
Μεταπτυχιακός Τίτλο στην Πληροφορική, επιπέδου Master
Εργασιακή Εμπειρία σε Τεχνική Υποστήριξη ή Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων
ΕΠΙΘΥΜΗΤΆ ΠΡΟΣΌΝΤΑ
Εργασιακή Εμπειρία ως Διαχειριστής / Προγραμματιστής σε Ερευνητικό κέντρο.
Καλές γνώσεις εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής υλικού, λογισμικού και δικτυακής
υποδομής.
Εμπειρία με προγράμματα και τις εφαρμογές (βάσεις δεδομένων, λογισμικό, εφαρμογές, κλπ)
που χρησιμοποιούνται στη Γονιδιωματική.

5
10
έως 10
έως 20
έως 10
έως 25

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 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 μίσθωσης έργου για τη θέση 1: Διαχειριστού
Υπολογιστικού Συστήματος Υψηλής Απόδοσης” ή “Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου για τη θέση 2: Διαχειριστού Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής”.
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)
− πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο
στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις
και την καταλληλότητά τους
και να αποσταλεί με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι και την 11η Φεβρουαρίου 2016.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς
δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους, καθώς και την εμπειρία τους με την κατάθεση
αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας και λοιπούς τίτλους
πιστοποίησης.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου έως και 12 μήνες
και η επέκταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει αναγκών
που προκύπτουν.
Η επιλογή αντισυμβαλλομένου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ νοείται ως αποδοχή της σχετικής του πρότασης προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και θα γίνει
με τον ενδιαφερόμενο του οποίου η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της
παρούσας πρόσκλησης (δηλαδή σύμφωνα με τα απαιτούμενα ή και επιθυμητά προσόντα που προβλέπονται
από την παρούσα πρόσκληση).
Η συνολική αμοιβή θα καλυφθεί από το πρόγραμμα “Τεχνική Βοήθεια”, με κωδικό 92.25.0000, και μπορεί
να καταβάλεται τμηματικά.
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) ημερολογιακών
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 Γραφείο Ανθρωπίνων
Πόρων του ΕΙΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς προς το ΕΙΠ (ιδιοχείρως
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ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας). Οι ενστάσεις θα
αξιολογηθούν από την επιτροπή και οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές.
Για πληροφορίες παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
prosopiko@pasteur.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΠ
ΚΑΘΗΓ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

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:) ………………………………………………………………………………………
Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): ………….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ………………………….…………….……..…………
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….………
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..………………
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………………………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: …….
Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: ………………………...………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….………………… Αρ: …….. Τ.Κ.: …….
Πόλη: ………..………….…….. Τηλ. ..………………………………....
Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....………………………
Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση τα εξής:
1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ……….…/………………
2. Το έργο «……………………………………………………………………………………….…….»
3. Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι
ακριβείς και αληθείς.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία: ___/___/______
Συνημμένα υποβάλλω:
1.
2.
3.

