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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 7902
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Χημικού Παραγωγής στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, έχοντας υπ΄όψιν:
1. Tον ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν. 4386/2016 και ισχύει
2. 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),
3. Την υπ’ αριθμ. 3788/19.6.2019 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα
[ΑΔΑ: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6Τ-Ψ7Χ].
4. Την υπ’ αριθμ. 3789/19.6.2019 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Γενικής
Διευθύντριας από το Διοικητικό Συμβούλιο» [ΑΔΑ: 6ΗΔ246ΨΧ6Τ-5ΙΙ.]
5. Την υπ’ αριθμ. 3791/19.6.2019 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το
Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή» (ΦΕΚ Β΄2911/12.7.2019)
6. Την υπ’ αριθμ. 6389/02.10.2019 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “Ανανέωση θητείας Αναπλ. Γενικής
Διευθύντριας για τρείς (3) μήνες” [Α.Δ.Α.: 6ΧΛΑ46ΨΧ6Τ-6ΥΨ]
7. Tις υπ’ αριθμ. 1794/7.6.2016, 2423/3.8.2016, και 4706/23.7.2019 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π.
ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου με επιστημονικό συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων
Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας για Λοιμώδη και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα”
Θέση Χημικού παραγωγής:

Επιμέλεια νέου τεχνικού εγχειριδίου Μονάδας Εμβολίων /
Αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών / Διαχείριση κινδύνου
Ποιότητας / Διαδικασίες πιστοποίησης διακρίβωσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
1. Πτυχίο Φαρμακοποιού, Χημικού, Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το
ΑΣΕΠ.
Θα συνεκτιμηθεί:
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1. Ο βαθμός του πτυχίου
2. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε:
α. Διαδικασίες παραγωγής στείρων διαλυμάτων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
β. Διαδικασίες φαρμακευτικής παραγωγής
γ. Διαδικασίες Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practices-GMP) – Σύνταξη
φακέλων
δ. Διαδικασίες τεκμηρίωσης παρτίδων παραγωγής- Σύνταξη φακέλου παραγωγής
ε. Έρευνα και Ανάπτυξη για την παραγωγή πιλοτικών παρτίδων, παρτίδων ανάπτυξης και πρώτων
βιομηχανικών παρτίδων- Διαδικασίες επιθεώρησης και αδειοδότησης από Ε.Ο.Φ.
στ. Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου φαρμακευτικής παραγωγής
Oι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή
Επιλογής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, πλήρως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας
4. Βεβαιώσεις για την πιστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης 2α / 2β / 2γ / 2δ / 2ε / 2στ
5. Στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο (2) ατόμων από επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό
περιβάλλον για συστάσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
prosopiko@pasteur.gr, με την ένδειξη: “Υποβολή πρότασης για θέση Χημικού Παραγωγής στην
Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ”
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη
πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων
Πόρων 210-6478857, 210-6478858, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς
δήλωσης), τα προσόντα τους και την εμπειρία τους με την κατάθεση αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών,
βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας και λοιπούς τίτλους πιστοποίησης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, οριζόμενη από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ε.Ι.Π. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής
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Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε
υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στην Διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους από την Διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αναρτώνται στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.pasteur.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν
δικαίωμα:
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ,
B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν
προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως
των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/41631/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ.
17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις: α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη,
εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2,
στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997. β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη
χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. γ) Τα στοιχεία που
ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη
βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων
στοιχείων.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε
λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά
και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Δεν
επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή
αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί
από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του
ΔΟΑΤΑΠ.
2. Εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα
Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει
βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
3. Το Ε.Ι.Π. δε δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται, κατόπιν εκτίμησης των
αναγκών και των δυνατοτήτων του έργου, να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς
υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των
ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους.
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4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
5. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
(www.pasteur.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας.
Το ΕΙΠ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν
τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή
προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου για την υπό προκήρυξη
θέση και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται,
ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται
από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση
υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του
τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με
την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως
ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή
πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά
που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης προς
πλήρωση θέσης. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και στοιχείων
συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΕΙΠ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά
περίπτωση πρόσφορο τρόπο.
Το ΕΙΠ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω
σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό
απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.
Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της διόρθωσης κι επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της
μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και
δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά
περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Δρ Ρεβέκκα Μάτσα
Αναπλ. Γενική Διευθύντρια του Ε.Ι.Παστέρ

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:) ……………………………………………………………………………………… .
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης: ………………………………………………….................................
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ………………………….…………….……..………….....
Όνομα και επώνυμο πατέρα: ………………………………………………………………….……….........
Όνομα και επώνυμο μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………………..........……….…… Αρ: ……..... Τ.Κ.: …..............…
Πόλη: ………..………….…….. Τηλ.: ………………………...………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………………….……........…………… Αρ: ...…….. Τ.Κ.: …….......
Πόλη: ………..………….…….. Τηλ. ..………………………………....
Κινητό τηλ: ……………….……………………….. e-mail: …………....………………………

Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση ……….

Συνημμένα υποβάλλω:
1. .......................................................
2. .......................................................
3. .......................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης
είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία: ___/___/______

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

