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Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 903 

 

 

 

ΠΡΟKΗΡΥΞΗ 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και ισχύει, 

2. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ Α΄ 175) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 

4. τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων 

στον Δημόσιο τομέα», όπως ισχύει, 

5. τις διατάξεις του  Ν. 3733/2009 (ΦΕΚ Α΄ 7), «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Παστέρ»,   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο  

«Νευροβιολογία, με έμφαση στη μελέτη της νευροεκφύλισης και την ανάπτυξη 

καινοτόμων θεραπειών» για το Τμήμα  Νευροβιολογίας του ΕΙΠ. 

 

 

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα 
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Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 

 

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής. 

2. Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 και 3 και άρθρο 29 του Ν. 

4310/2014, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, 

για τη Β΄ Βαθμίδα Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων. 

3. Να έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών 

προγραμμάτων και έργων και επιστημονικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 

της προς πλήρωση θέσης.  

4. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς 

αναγνωρισμένου κύρους.  

5. Να είναι έλληνες πολίτες ή πο λίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για το υς 

πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της 

Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.  

6. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.  

7. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα

 

 να υποβάλουν:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, 

2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σε επτά  (7) έντυπα αντίγραφα. 

πλήρως 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 

3.  Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο,  σε επτά  (7) έντυπα 

αντίγραφα  

4.  Ανάτυπα των δημοσιεύσεών τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σε επτά (7) 

ηλεκτρονικά αντίγραφα. 
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5. Αντίγραφα τίτλων, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Σε 

περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα 

πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι πληρούν 

τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης. 

7. CD με τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Κατάθεση Δικαιολογητικών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους 

ακόλουθους τρόπους: 

1. αυτοπροσώπως 

2. με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

3. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:  

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα 

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com, ή να καλέσουν στο 210 

6478857, 210 6478858  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §2 του άρθρου 29 

του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

  

Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  

 

 

Καθηγητής Μενέλαος Μανουσάκης 

Γενικός Διευθυντής 
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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 αναγραφεί στην παρούσα πρόταση-δήλωση: 
ο αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ι.Π. της Προκήρυξης: ……….…/……………… 
 
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. 
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