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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Θέμα: Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο
της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών
μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς
νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης», με
Κωδικό ΟΠΣ 5010925
(ΑΔΑ Προσκλήσεως: Ψ0Ν246ΨΧ6Τ-ΖΞΓ)
Έχοντας υπ’ όψιν:
Τον Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) «Κύρωση της Σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
5. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/B/1.11.2016) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
8. Την υπ’ αριθμ. 86107/30.5.2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/11.6.2019) με θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
9. Την υπ. αριθμ. 3788/19.6.2019 απόφαση της 7ης συνεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα [Α.Δ.Α.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6ΤΨ7Χ].
10. Την υπ. αριθμ. 35293/3.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με θέμαː «Τροποποίηση της
αριθμ. 86107/30.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/2019)»
11. Την υπ’ αριθμ. 8323/22.7.2020 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “Ορισμός Αναπληρώτριας Γενικής
Διευθύντριας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ” [Α.Δ.Α.:
9ΡΘΔ46ΨΧ6Τ-ΗΛ1].
1.
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12. Την υπ’ αριθμ. 8324/22.7.2020 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το
Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή” [ΦΕΚ Β΄ 3270/6.8.2020].
13. Την υπ’ αριθμ. 1214/10.08.2017 (Κωδ. Αρ 47.01, α/α ΟΠΣ 2302) Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για την υποβολή προτάσεων (ΑΔΑ:
6ΠΧΧ4653ΠΓ-ΨΥΔ).
14. Την υπ’ αριθμ. 2642/13.6.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για
τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου
έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με δυνατότητα εμπορικής
αξιοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010925, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (ΑΔΑ: Ψ1ΙΧ4653ΠΓ-Ο5Ψ).
15. Την υπ’ αριθμ. 4077/31.7.2018 σχετική Απόφαση της 8ης Συνεδρίας (25.7.2018) του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση και η προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού
στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό MIS 5010925 και Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ Ευδοκία
Καραγκούνη.
16. Την υπ’ αριθμ. 7506/01.7.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μεταδιδάκτορα στο Ε.Ι.Π., στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010925 [Α.Δ.Α.:
Ψ0ΠΠ46ΨΧ6Τ-9Φ4].
17. Το υπ’ αριθμ. 8208/17.7.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μεταδιδάκτορα.
18. Την υπ’ αριθμ. 8216/17.7.2020 Απόφαση έγκρισης του υπ’ αριθμ. 8208/17.7.2020 Πρακτικού
Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία η θέση κηρύχθηκε άγονη (ΑΔΑ:
ΨΩΧΝ46ΨΧ6Τ-ΗΛΔ).
19. Την υπ’ αριθμ. 8207/17.7.2020 σχετική Απόφαση της 9ης Συνεδρίας 7.7.2020 του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου
του Υποέργου 2 της Πράξης «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό
γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακιού έναντι της
ιογενούς νευρικής νέκρωσης από b-nodavirus, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης» με
Κωδικό ΟΠΣ 5010925και Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ. Ευδοκία Καραγκούνη.
20. Την υπ’ αριθμ. 9071/18.8.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)
θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Ε.Ι.Π., στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010925
[Α.Δ.Α.: Ψ0Ν246ΨΧ6Τ-ΖΞΓ].
21. Το υπ’ αριθμ. 10169/21.9.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1)
θέσης υποψηφίου διδάκτορα.
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, αποφάσισε και ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 10169/21.9.2020
Πρακτικό Επιλογής της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου
διδάκτορα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη PCR
μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την
ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με
δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
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ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και ΟΠΣ 5010925 και εντέλλεται την ολοκλήρωση της νομίμου
διαδικασίας έως την κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης.
Επισυνάπτεται απόσπασμα του ανωτέρω πρακτικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVDOKIA KARAGKOUNI
Ημερομηνία: 2020.09.24 13:04:29 EEST

Δρ Ευδοκία Καραγκούνη
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Γενικής Διευθύνσεως
Τμήμα Οικονομικών
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων / Γραφείο Διαχείρισης Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων
Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου
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Απόσπασμα Πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών
μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής
νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης”
Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιστημονικών Συνεργατών που ορίστηκαν
με την υπ’ αριθμ. 4077/31.7.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. κατά την
8η/25.7.2018 Συνεδρίασή του, συνεδρίασαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να
αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας, όπως αυτές συνοδεύονταν από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όσων ανταποκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 9071/18-08-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο: «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που
σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από BNODAVIRUS, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης» [ΑΔΑ: Ψ0Ν246ΨΧ6Τ-ΖΞΓ], με κωδικό ΟΠΣ
5010925, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 20142020» (ΑΔΑ: Ψ1ΙΧ4653ΠΓ-Ο5Ψ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Κωδικό
ΣΑ 086/1. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Επιστημονικών Συνεργατών συνεδρίασε για να
αξιολογήσει υποψηφιότητες για την θέση με Κωδικό #1.9, όπως αυτή περιγράφεται στον αντίστοιχο
Πίνακα του Παραρτήματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τους όρους
αυτής.
ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ #1.9
Ειδικότητα:
Ερευνητικό Αντικείμενο:

Βιολόγος, Χημικός ή συναφούς πτυχίου
Μοριακή και γονιδιωματική ανάλυση της ανθεκτικότητας ιχθύων
έναντι b-nodavirus λοίμωξης - ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας
Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας ή συναφούς Τμήματος
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Θάλασσας ή
συναφούς επιστημονικού αντικειμένου.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
Εγγραφή σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ.
Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Εμπειρία στη γενετική ιχθύων και ειδικότερα του λαβρακιού
(Dicentrarchus labrax, L.).
Εμπειρία σε μεθοδολογίες καλλιέργειας κυττάρων με έμφαση στην
καλλιέργεια κυττάρων
ιχθύων, οπτικής παρατήρησης και
καταμέτρησης αυτών με ή χωρίς φθορίζουσες ουσίες.
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Εμπειρία σε μοριακή μεθοδολογία και τεχνολογίες ανάλυσης
RNA/DNA, όπως μέθοδοι απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων,
ηλεκτροφόρησης, αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), κ.α.
Εμπειρία στη χρήση λογισμικών στατιστικής και απεικονιστικής
επεξεργασίας αποτελεσμάτων.
Για την θέση με Κωδικό #1.9, μέσω της παρατιθέμενης στην πρόσκληση ηλεκτρονικής διεύθυνσης του
Ε.Ι.Π., υπεβλήθη εμπρόθεσμα μία (1) υποψηφιότητα, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1

9434/02.9.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΣ
02.9.2020

Συμπερασματικά
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολόγησε τον υποψήφιο σύμφωνα με τα προσόντα - κριτήρια, όπως αυτά
περιγράφονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ομοφώνως εισηγείται στη Διοίκηση του
Ε.Ι.Π. την πλήρωση της θέσης από τον κ. Τζωρτζάτο Οδυσσέα Παναγιώτη.
Το Πρακτικό Επιλογής για την Πλήρωση μίας θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης με
τίτλο: “Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται
με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με
δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης” και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας
φυλάσσονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων του ΕΙΠ και είναι διαθέσιμα, υπό τον όρο της τήρησης
των προβλεπόμενων στο με ΑΠ Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, στους έχοντες έννομο συμφέρον υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τους
όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Απόσπασμα του Πρακτικού Επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παστέρ (www.pasteur.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ
αίματος ή αγχιστείας έχουν με τον υποψήφιο.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
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