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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2022 
 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 

ειδικού τεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 
“Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) 
για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των 
σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα” με Ακρωνύμιο 
INSECTS for AQUA και Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», με Ε.Υ. την Δρα Ε. Καραγκούνη 

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν: 
 
1. Το  Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) «Κύρωση της Σύμβασης για τη λειτουργία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις», 
2. Τον Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ισχύει, 

3. 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, 

4. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.7.2022)  “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, 

5. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/B/31.12.2018) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  με θέμα: «Τροποποίηση και Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων », 

6. Το άρθρο 23 του Ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α΄166/10.9.2021) “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε 
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις”, 

7. Τις διατάξεις του αριθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο 
Τομέα,  

8. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 119/8.7.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων, 

9. 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 
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Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/11.6.2019) με θέμα: “Ορισμός μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ”, 

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. 127069/23.11.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1015/29.11.2021) 

12. Την υπ. αριθμ. 14373/10.02.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 105/15.02.2022)  

13. Την υπ. αριθμ. 1712/21.02.2022 απόφαση της 2ης συνεδριάσεως (21.01.2022) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα (Α.Δ.Α.: Ψ2ΦΠ46ΨΧ6Τ-
ΣΙΩ),  

14. Την υπ. αριθμ. 2528/11.3.2022 απόφαση της 3ης συνεδριάσεως (10.3.2022) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. εξέλεξε Αντιπρόεδρο την Δρα Ευδοκία 
Καραγκούνη (Α.Δ.Α.: ΨΞ0Φ46ΨΧ6Τ-ΕΦΑ), 

15. Την υπ’ αριθμ. 113/10.01.2019 σχετική Απόφαση της 12ης Συνεδρίας/18.12.2018 του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη εκτέλεσης έργου, ο ετήσιος προϋπολογισμός 
2019, οι επιτροπές επιλογής προσωπικού και προμηθειών, η συγκρότηση της ομάδας εργασίας του 
Υποέργου, ο καταμερισμός του χρόνου και των καθηκόντων της, της πράξης «Αξιοποίηση των 
οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή 
πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας 
και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα» με Ακρωνύμιο INSECTS for AQUA και Κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5029335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», με Ε.Υ. την 
Δρα Ε. Καραγκούνη (Α.Δ.Α.: Ψ9ΤΝ46ΨΧ6Τ-ΞΔ5) 

16. Την υπ΄αριθμ. 1119/14.5.2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: 95ΓΨ4653ΠΓ-ΝΙΙ) 

17. Την υπ’ αριθμ. 10972/16.11.2022 σχετική Απόφαση της 13ης Συνεδρίας/15.11.2022 του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΤΔΥ 3 (Α.Δ.Α.: 6ΛΠ746ΨΧ6Τ-ΨΓΘ) 

18. Την υπ’ αριθμ. 10906/16.11.2022. σχετική Απόφαση της 13ης Συνεδρίας (15/11/2022) του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικού τεχνικού 
επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Αξιοποίηση των οργανικών 
υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης 
προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του 
λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα”, με Ακρωνύμιο INSECTS for AQUA, Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5029335 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»  (Α.Δ.Α. 
ΩΖ1Η46ΨΧ6Τ-Κ9Ι) 

19. Την υπ’ αριθμ. 11171/22.11.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) 
θέσεων ειδικού τεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: 
“Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την 
παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της 
τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα” με Ακρωνύμιο INSECTS for AQUA και 
Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»  
(Α.Δ.Α.: 6ΚΨΖ46ΨΧ6Τ-Η6Α) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
την παράταση προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικού 

τεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Αξιοποίηση των οργανικών 
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υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών 

εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα 

ιχθυάλευρα” με Ακρωνύμιο INSECTS for AQUA και Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029335 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως εξής:  

 
η αρχική προθεσμία υποβολής προτάσεων της υπ’ αριθμ. 11171/22.11.2022 προσκλήσεως (23/11/2022 

– 4/12/2022) παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022. 

 
 

                                                                                                Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  
  

 
 

 
Δρ Ευδοκία Καραγκούνη 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π.  
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