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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «The cilium as an organizing center for cortical development 
and malformations of cortical development» 

 
Ι) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Α) Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και 
λειτουργίας του, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ΝΠΙΔ, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 267 του Ν. 
4957/2022 ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  
Αποτελεί ερευνητικό φορέα,  συνδεδεμένο με το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 
εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος..   
Ειδικότερα, το ΕΠΙΨΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 268/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 217/1996, 
το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.   
Τα εν λόγω διατάγματα είχαν αρχικά τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο 
τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», υπό τον τίτλο 
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και των άρθρων 229-259 και 267-276 του Ν. 4957/2022 «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»   
  
 
 
Β) Ειδικότερα ως προς την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ισχύει:   
  
i) το άρθρο 8 του ΠΔ 217/1996.   
  
ii) το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016, το 

οποίο, ορίζει ότι ‘’Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων 
τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά 
κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με 
αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της 
Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των 
οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή 
προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου 
για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα 
έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως 
συμβάσεις αορίστου χρόνου. ”   
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iii) το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014, 
ως ακολούθως: 1. Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων 
προέρχονται από:  β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:   

αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς 
οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική 
εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και 
τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.  ββ) Την εκπόνηση μελετών, 
την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα.  γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.  δδ) 
Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.  εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες 
δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς (πλην Π.Δ.Ε.).   
στ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες 
πηγές.»   
  
iv) το άρθρο 270 σε συνδυασμό με το άρθρο 230 του ν. 4957/2022, στα οποία προβλέπονται οι  πόροι του 

Ε.Π.Ι.:  
α) χρηματοδότηση για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του ΕΠΙΨΥ, καθώς και για έρευνα που 
εξυπηρετεί την ανάπτυξη φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από οποιονδήποτε 
φορέα του ιδιωτικού τομέα,   
β) χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και 
φορείς.   
γ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, καθώς και από συμβάσεις έναντι αμοιβής για την εκτέλεση έργου ή την παροχή αγαθών, 
υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας.  
δ) κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), ιδίως 
χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λοιπών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.  
ε) έσοδα χορηγίες, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά 
πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  
στ) παρακρατήσεις (overhead) επί των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που επιβάλλονται υπέρ 
του ΕΠΙΨΥ  
  
v) Την παρ. 4 του άρθρου 237 του ν. 4957/2022, με την οποία ορίζεται ότι :  
Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το ποσοστό 
επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Α.Ε.Ι. για την κάλυψη του λειτουργικού του κόστους. Το ύψος του ποσοστού παρακράτησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων κάθε έργου/προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση το 
ύψος αυτού δύναται να καθορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης έργων/προγραμμάτων ή τη 
σύμβαση χρηματοδότησης του έργου. Τα έσοδα των παρακρατήσεων επί των εσόδων έργων/προγραμμάτων 
αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 230.  
  
vi)Στα άρθρα 243 παρ. 1, 4 και 5 και στο άρθρο 244 του ν.4957/2022, που εφαρμόζεται και στα ΕΠΙ κατά τη 

διάταξη του άρθρου 271, προβλέπεται ότι ως μέλη της ομάδας έργου δύναται να συμμετάσχει πρόσθετο 
ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που 
επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Προβλέπονται τα ακόλουθα :  

«4 β)Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, 
χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει ερευνητικό, επιστημονικό, 
εργαστηριακό ή κλινικό έργο, εφόσον η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί ή προταθεί από τον φορέα 
χρηματοδότησης ή κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. 
Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που 
προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/ προγράμματα ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται 
ανά περίπτωση.  
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 γ) Με δημόσια πρόσκληση που επισπεύδεται με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 244, για το 
πρόσθετο προσωπικό που δεν εφαρμόζονται οι περ. α) και β). Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προσοντολογίου του δημοσίου τομέα, 
ανάλογα με την εργασία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περίπτωση.  
 5. Μέλη της ομάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1 απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας 
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης 
συγκεκριμένου έργου/ προγράμματος, συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο και 
δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου/ προγράμματος, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. 
Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, 
δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε 
(5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του έργου ή 
προγράμματος. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σε 
περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης 
σύμφωνα με το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον 
υπολογισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση 
που διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού.  
Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 244 του ν. 4957/2022 :  
«1. Η επιλογή του πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού 
που δεν εμπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 243, πραγματοποιείται με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, 
σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο 
στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και όπου αλλού απαιτούν η Επιτροπή Ερευνών και ο φορέας 
χρηματοδότησης του έργου. Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.  
2. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες 
περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε απαραίτητα ή/και πρόσθετα προσόντα 
ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της 
προς ανάθεση εργασίας ή του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Τα 
κριτήρια και η μοριοδότησή τους καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του 
Επιστημονικού Υπευθύνου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή ατομικής 
συνέντευξης για να κρίνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της 
συγκεκριμένης θέσης. Αν το αντικείμενο της προς ανάθεση εργασίας ή του έργου απαιτεί τη διακρίβωση της 
καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την άσκηση συγκεκριμένων 
καθηκόντων, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας ή 
εξέτασης ειδικών γνώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης και τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, 
δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, καθώς και την εξεταστέα ύλη και τη βαθμολογική βάση 
αυτών. Η αξιολόγηση των υποψηφίων αν πραγματοποιηθεί πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων 
αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν οι υποψήφιοι δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, κατατάσσονται στον 
πίνακα αποκλεισθέντων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των 
βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά 
σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής και η μοριοδότηση κάθε υποψηφίου 
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής.  
  
3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησής του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/ 
προγράμματος για τις ανάγκες του οποίου πραγματοποιείται η πρόσληψη προσωπικού, συγκροτείται 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που ορίζονται με ισάριθμα 
αναπληρωματικά με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων που 
επισπεύδονται για τις ανάγκες του έργου/προγράμματος και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, 
προσληπτέων και απορριπτέων με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους. Ως τακτικό μέλος της  
Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. 
Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού 
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Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ή άλλα μέλη της ομάδας έργου από τις κατηγορίες των περ. 
α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 243. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με τη διάρκεια του έργου, αν το έργο 
έχει σαφή ημερομηνία λήξης, άλλως η θητεία είναι ετήσια. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης να έχουν την ιδιότητα συζύγου ή συμβίου ή να έχουν σχέσεις συγγένειας έως τρίτου βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Αν μέλος της Επιτροπής έχει κώλυμα του 
προηγούμενου εδαφίου, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής 
ζητώντας την αντικατάστασή του.  
4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και 
απορριπτέων υποψηφίων, οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
245, τα αποτελέσματα καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά.  
  
vii) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν για τα ΕΠΙ.  
  
  

Γ) Το ΔΣ του ΕΠΙΨΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
i) τις ανωτέρω διατάξεις 
ii)την με Α.Π. 44466/17.02.2022 Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης 
«ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «2η Προκήρυξη 
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» 
iii) την με Α.Π. 48399/26.04.2022 1η Τροποποίηση της Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης της Δράσης 
«ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «2η Προκήρυξη 
Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» με κωδικό 2881  
iv) την από 10 Μαρτίου 2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΨΥ με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «The 
cilium as an organizing center for cortical development and malformations of cortical development"» καθώς 
και τον προϋπολογισμό αυτού, σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις 
για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. 
ν. την από 28-12-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΨΥ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
υποψηφίων  
vi. την από 28-12-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΨΥ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΨΥ 
vii. την από 14.12.2022 απόφαση του ΕΛΙΔΕΚ 
viii. την από 28-12-2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΨΥ με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης 
 

Ανακοινώνει 
Την προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» στο έργο: «The cilium as 
an organizing center for cortical development and malformations of cortical development», κωδικό 2881 και 
Επιστημονικά Υπεύθυνη την επικ. Καθ. Χριστίνα Κυρούση, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ 
και Ερευνητών/τριών» και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη 
συνέχειας της παρούσης πρόσκλησης. 
 
Δ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ (1) 
 
Έκτακτο προσωπικό ως Διδακτορικός φοιτητής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με άμεσα συναφές 
αντικείμενο με το έργο 2881 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•  Τίτλος – Πτυχίο Βιολογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως    αναγνωρισμένο. 
•  Κατοχή ΜΔΕ σε αντικείμενο άμεσα συναφές με το υπό ανάθεση έργο (Biological Technology). 
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• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και κατά προτίμηση ικανότητα χειρισμού ειδικών προγραμμάτων (Graphpad, 
Image J, LAS X, Adobe Photoshop, Illustrator και SnapGene, προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS και 
γλώσσας προγραμματισμού R). 
• Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επιθυμητά Προσόντα: 
• Δημοσιεύσεις, ή τουλάχιστον δυο προφορικές και/ή αναρτώμενες παρουσιάσεις σε συνέδρια με συναφές 
με το υπό ανάθεση έργο. 
•  Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα: εκτενής εμπειρία σε διαφορετικές μεθόδους βιοαπεικόνισης 
συμπεριλαμβανομένης συνεστιακής μικροσκοπίας, εμπειρία στη χρήση και καλλιέργεια νευρικών βλαστικών 
κυττάρων, εμπειρία στη χρήση μυών ως πειραματόζωα, εμπειρία στην καρυοτύπηση καλλιεργειών νευρικών 
βλαστικών κυττάρων, εμπειρία σε τεχνικές ανοσοκυτταροχημείας  
 
Αρμοδιότητες -Καθήκοντα της θέσης εργασίας 
- Χαρακτηρισμός της έκφρασης των ειδικών για τον άνθρωπο γονιδίων που σχετίζονται με τον πρωτογενή 
κροσσό (χρονική, χωρική, κυτταροειδική έκφραση) 
- Δημιουργία συστημάτων μοντέλων ζώων και ανθρώπων 
- Λειτουργική ανάλυση γονιδίων που σχετίζονται με τους κροσσούς στην ανάπτυξη του ανθρώπινου φλοιού 
με τη χρήση συστημάτων μοντέλων ζώων και ανθρώπων 
- Συμμετοχή στις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων (συγγραφή επιστημονικών άρθρων 
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες κλπ.) 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Βάρος Κριτηρίου 

 
1 

 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

                                                                                                                    
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

15 μόρια 

5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
10 

6 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

15 μόρια 

7 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  10 μόρια 

8 ΣΥΝΟΛΟ 50 μόρια 

 
 
Αμοιβή : Η αμοιβή  της  σύμβασης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  καθορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (Α 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β 
βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του Ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις». Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας. 
Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 
την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 08/04/2025, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράταση της σύμβασης σε 
περίπτωση παράτασης του έργου κι εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο χωρίς 
επαναπροκήρυξη.  
 
Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι: 
•   Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
•   Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
•   Τίτλους - Βεβαιώσεις Σπουδών, Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, και/ή όποια 
άλλα στοιχεία συνηγορούν υπέρ των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων του ενδιαφερόμενου και 
που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του 
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ενδιαφερομένου.  
 
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 
15 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 
27/01/2023 και ώρα 14.00, σε έντυπη μορφή προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σε κλειστό, σφραγισμένο 
φάκελο προς απόδειξη των απαιτούμενων κι επιθυμητών στην παρούσα πρόσκληση στοιχείων στη 
διεύθυνση: ΕΠΙΨΥ, Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα, Τ.Θ. 66517, ΤΚ 15601, Παπάγου  (Γραμματεία ΕΠΙΨΥ). 
Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ένδειξη για το έργο «The cilium as an organizing 
center for cortical development and malformations of cortical development», η θέση, για την οποία 
υποβάλλεται η αίτηση και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται εκτυπωμένα - φωτοτυπημένα, ευκρινώς, τα ανωτέρω αναφερόμενα 
απαιτούμενα και τεκμηριωτικά στοιχεία κι έγγραφα καθώς και η αίτηση, υπογεγραμμένη. 
Το ΕΠΙΨΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του φακέλου. Στην περίπτωση 
αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΨΥ, Σωρανού του 
Εφεσίου 2, Αθήνα  σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9.00 -15.00, υπό τους αυτούς ως άνω όρους. 
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί νομίμως ως προς την 
ισοτιμία ή / και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. 
Οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικές βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, 
πιστοποιήσεις, πρόγραμμα σπουδών, συστατικές επιστολές, με αξιολόγηση του βιογραφικού και των 
ερευνητικών επιτευγμάτων σε πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με το 
οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία (π.χ. κατάθεση ερευνητικών αναφορών στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα κλπ.) 
Το ΕΠΙΨΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των υποβληθέντων 
στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 
Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται 
νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του ΕΠΙΨΥ. 
H Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και ελέγχει αν 
πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη θέση. 
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση 
του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή βαθμολογεί, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα - Κριτήρια επιλογής των 
υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, με βαθμούς από το 0 μέχρι το 50 (ακέραιοι αριθμοί). 
Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός Προσόντων - Κριτηρίων 
επιλογής, με μέγιστο το 50. 
Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα προσκληθούν σε συνέντευξη 
από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την 
αξιολόγηση της καταλληλόλητας και της προσωπικότητας αυτών. 
Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές 
της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. 
Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη εναπόκειται στην τεχνική κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της αξιολόγησης. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΨΥ οι πληρούντες τα κριτήρια 
της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ αρχήν επιλογή τους. 
Το ΔΣ του ΕΠΙΨΥ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την τεχνική κρίση του, από τις 
υποβαλλόμενες προτάσεις, εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και 
πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης στο ανωτέρω πλαίσιο, επισημαίνεται 
ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως 
πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου 
συμβατικού δεσμού. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με 
σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων». 
Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 
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ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των 
γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΨΥ, ήτοι έως ώρα 16:00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του 
συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Οι αντιρρήσεις πρέπει να 
πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΨΥ. 
Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης 
των λοιπών υποψηφίων υποβαλλόντων προτάσεις παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης 
αίτησης υποψηφίου, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων 
και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(GDPR). 
Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε 
ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται 
προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. 
 
Η. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι Επιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του 
έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής. 
Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ισόχρονη της περιόδου που εκάστοτε αναφέρεται στην 
παρούσα, με δοκιμαστική περίοδο δύο (2) μηνών. 
H διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν δύναται να παραταθούν έως χρονικό διάστημα 3 ετών από 
της υπογραφής τους. 
Οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν πρόωρα κατ’ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Οι 
αποδοχές / αμοιβές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και το έργο στο οποίο 
εντάσσεται, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου. 
Το ΔΣ του ΕΠΙΨΥ διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς 
τον αριθμό τους. 
Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης 
εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων. 
 
Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΨΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epipsi.gr/ 
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι 
ώρες (τηλ: 210 610804-5, email: secretar@epipsi.gr.). 
 
 
 
 

  
 
 

 


