
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 3188

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

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. τον  Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018)  «Κύρωση της Σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις»,

6. την  υπ’  αριθμ.  73166/8.5.2018  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  273/14.5.2018)  με  θέμα:  “Ορισμός  προσωρινού  Διοικητικού
Συμβουλίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ”

7. την υπ’  αριθμ.  2601/21.5.2018 απόφαση του Δ.Σ.,  με την οποία το Δ.Σ.  συγκροτήθηκε  σε
Σώμα.

8. την υπ’  Αριθμ.  Πρωτ.  ΕΙΠ.  1925/13.4.2018  απόφαση του Δ.Σ.  του Ελληνικού  Ινστιτούτου
Παστέρ, που ελήφθη κατά την 4η συνεδρίαση στις 3.4.2018

9. το με Αριθ. Πρωτ.: 2/41937/01.6.2018 [Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 2856/01.6.2018] έγγραφο του Γ.Λ.Κ,
σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με  γνωστικό
αντικείμενο: “Ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων σε βλαστικά κύτταρα”

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο των Νευροεπιστημών
2. Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει,  ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι
διδακτορικού  διπλώματος,  που  εργάζονται  αυτοτελώς και  ανεξάρτητα  για την παραγωγή ή
βελτίωση  γνώσεων  και  την  εφαρμογή  τους  για  την  παραγωγή  προϊόντων,  διατάξεων,
διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
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3. Για  τη  θέση  Ερευνητού  Γ΄  Βαθμίδας,  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  τεκμηριωμένη
ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης,  να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις  του έργου σε άλλους  ερευνητές  και  να τους
καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς  αναγνωρισμένα.

4. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία  στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης,  ιδίως  στην  τεχνολογία  του  κυτταρικού  επαναπρογραμματισμού,  την  κατασκευή
επαγόμενων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων και την ανάπτυξη - μελέτη εξατομικευμένων
μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στη λειτουργική ανάλυση
νευρωνικών δικτύων.

5. Για όσους δεν είναι Έλληνες πολίτες 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  διαθέτουν  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας,  η  οποία  αποδεικνύεται  ενδεικτικώς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

7. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.

8. 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, πλήρως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2. Εκτυπωμένο (ένα [1] αντίτυπο) Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματός του/της,
σύμφωνα με το “Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος” που επισυνάπτεται
στην παρούσα προκήρυξη.

3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι

δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, ότι δεν έχει ποινικά ή άλλα νομικά κωλύματα για
διορισμό σε δημόσια θέση και ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της
προκήρυξης.

5. Δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχομένου  των ηλεκτρονικών αρχείων που
επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη.

Σε  μαγνητικό  μέσο  αποθήκευσης  (CD  ROM  [προτεινόμενο]  ή  USB  stick),  σε  επτά  
(7) αντίγραφα:

6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας σε δύο ξεχωριστά αρχεία (ένα
[1] σε μορφή αρχείου *doc και ένα [1] σε μορφή αρχείου *pdf), σύμφωνα με το
“Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος” του Ε.Ι.Παστέρ που επισυνάπτεται
στην παρούσα προκήρυξη.

7. Το Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψήφιου/ας σε δύο ξεχωριστά αρχεία (ένα
[1] σε μορφή αρχείου *doc και ένα [1] σε μορφή αρχείου *pdf, σύμφωνα με το
“Υπόδειγμα Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος” του Ε.Ι.Παστέρ που επισυνάπτεται
στην παρούσα προκήρυξη.

8. Ηλεκτρονικός  φάκελος  με  τα  ανάτυπα  των  δημοσιεύσεών  του/της  υποψήφιου/ας  σε
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διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε μορφή αρχείου *pdf.
9. Αντίγραφα τίτλων, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σε 

μορφή αρχείου *pdf.
10.  Σύντομη περιγραφή ερευνητικής προτάσεως (κατά προσέγγιση 1500 λέξεις) σε μορφή 

αρχείου *doc και σε μορφή αρχείου *pdf.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας.

Οι   επικρατέστεροι  των  υποψηφίων  ενδέχεται  να  κληθούν   σε   συνέντευξη  από  την
αρμόδια επιτροπή κρίσεως..

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 ηλεκτρονικό μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko  @  pasteur  .  gr      ή να καλέσουν στο 210 6478858, 210 6478857.

Κατα  λ  ηκτική     ημ  ε  ρ  ο  μη  ν  ία     υπ  οβολ  ής     αιτή  σε  ω  ν     ορίζεται     η     Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018.  

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §2 του άρθρου 29 
του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΕΙΠ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους
υποψηφίας  και  περιλαμβάνονται  στις  αιτήσεις  και  τα  δικαιολογητικά  που  καταθέτουν   ή
προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου/ των υποψηφίων
για την/τις υπό προκήρυξη θέση/ θέσεις 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/  των  συγκεκριμένων  προς  πλήρωση θέσης/θέσεων.  Πριν  την ανακοίνωση των
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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 . 

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας.
2. Υπόδειγμα “Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος” του Ε.Ι.Παστέρ.
3. Υπόδειγμα “Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος” του Ε.Ι.Παστέρ.
4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
5. Δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχόμενου των ηλεκτρονικών αρχείων.

Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Καθηγ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 
 
Επώνυμο: ……………………….…………...……….    Όνομα: .………………………..…………… 
 
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………………………………………………………………………………  
 
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: …………....………………………  
 
Υποβάλλω αίτηση για την κατάληψη θέσης Ερευνητού Β’ ΝΑΙ / ΟΧΙ (διαγράψτε μία) ή  Γ’ Βαθμίδας 

ΝΑΙ / ΟΧΙ (διαγράψτε μία), σύμφωνα με την  Προκήρυξη του Ε.Ι.Παστέρ (με Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης ΑΔΑ ……………………… 

 
Συνημμένα υποβάλλω:  
1. Ένα [1] εκτυπωμένο αντίτυπο  Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματός. 
2. Δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986. 
4. Δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχομένου των ηλεκτρονικών αρχείων. 

Επτά (7)  αντίγραφα μαγνητικού μέσου αποθήκευσης που περιέχουν:   
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή αρχείου *doc. 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα σε μορφή αρχείου *pdf. 
3. Συνοπτικό  Βιογραφικό Σημείωμα  σε μορφή αρχείου *doc. 
4. Συνοπτικό  Βιογραφικό Σημείωμα  σε μορφή αρχείου *pdf. 
5. Ηλεκτρονικός φάκελος με τα ανάτυπα δημοσιεύσεών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε μορφή 

αρχείου *pdf . 
6. Αντίγραφα τίτλων, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σε μορφή 

αρχείου *pdf . 
7. Σύντομη περιγραφή ερευνητικής προτάσεως (κατά προσέγγιση 1500 λέξεις) σε μορφή αρχείου *doc. 

8. Σύντομη περιγραφή ερευνητικής προτάσεως (κατά προσέγγιση 1500 λέξεις) σε μορφή αρχείου *pdf. 
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Δεσμεύομαι ότι θα προσκομίσω τα πρωτότυπα έγγραφα για όλα τα αντίγραφα που υποβάλλω ως 
συνημμένα. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι 
ακριβείς και αληθείς, καθώς και ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
και στο Συνοπτικό  Βιογραφικό Σημείωμα  που υποβάλλω είναι ταυτόσημα. 
 
Ημερομηνία: ___/___/______ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
*: Οι υποψήφιοι δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα για μία ή για όλες τις βαθμίδες της υπό 
προκήρυξη θέσης 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

 
Οδηγίες για τη δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος σε Ηλεκρονική Μορφή 

 
• Το βιογραφικό σημείωμα υποψηφίων θα 

κατατίθεται στο Γραφείο Ανθρώπινων 
Πόρων του Ε.Ι. Παστέρ σε ηλεκτρονική 
μορφή (αρχεία *.pdf και *.doc) 
συνοδευόμενο από ενυπόγραφη δήλωση 
ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχομένου 
του ηλεκτρονικού αρχείου και ένα 
αντίγραφο σε έντυπη μορφή. 

• Η ηλεκτρονική κατάθεση περιλαμβάνει 
αρχεία κειμένου τύπου *.pdf  και *.doc. 

• Το μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης του 
αρχείου θα πρέπει να είναι CD-Rom 
(προτεινόμενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 
1.4’’. 

• Το πρότυπο αρχείο για την κατάθεση 
Βιογραφικού σημειώματος παρέχεται από το 
Γραφείο Ανθρώπινων Πόρων του Ε.Ι. 
Παστέρ και πρέπει συμπληρώνεται. Το 
αρχείο κειμένου θα πρέπει να είναι 
διαμορφωμένο από επεξεργαστή κειμένου 
τύπου Microsoft Word (Έκδοση ‘97 ή/και 
μεταγενέστερη) ή από το λογισμικό 

ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων Adobe 
Acrobat (Έκδοση 4 ή/και μεταγενέστερη). 

• Ο τίτλος των αρχείων θα πρέπει να είναι με 
κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες και να 
περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα του 
υποβάλλοντα, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ.doc 

• Το κείμενο που θα περιλαμβάνεται στο 
αρχείο κειμένου θα πρέπει να έχει τη δομή 
διαμόρφωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται.  

• Η γλώσσα κειμένου θα πρέπει να είναι η 
Ελληνική και η μορφοποίηση κειμένου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
• Γραμματοσειρά: Times New Roman,  
• Μέγεθος Γραμμάτων: 12,  
• Διάστημα μεταξύ προτάσεων: 1.5 
• Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να 
ξεκινά από την πρώτη σελίδα..  

 

 
• Λίστα Ελέγχου πριν από τη κατάθεση 

 Τα σύμφωνα με την προκήρυξη αρχεία .doc και .pdf σε κατάλληλο ηλεκτρονικό 
μέσο αποθήκευσης [CD-Rom (προτεινόμενο) ή USB stick] 

 Ονόματα αρχείων με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Για Εξέλιξη/Εκλογή 

Στη Βαθμίδα του _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία υποβολής: __/__/ _ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Ονοματεπώνυμο:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Τόπος γέννησης:  

Υπηκοότητα:   

Διεύθυνση οικίας:  

Τηλέφωνα οικίας:  

Διεύθυνση εργασίας : 

Τηλέφωνα εργασίας:  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  

Άλλα:  

 

2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 

 

 

3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (εφόσον αρμόζει) 

  

 

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  

Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. 

Εγκύκλιες σπουδές: (π.χ. 1975-1981, Γυμνάσιο, Λύκειο) 

Προπτυχιακή εκπαίδευση: (π.χ. 1982-1988, Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βαθμός: Λίαν Καλώς) 

-Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: (π.χ. 1988, Νομαρχία Αθηνών) 

-Άλλα στοιχεία προπτυχιακής εκπαίδευσης: (π.χ. 1984, Πτυχίο Βιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης) 
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Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:  

-Εξειδίκευση (εφόσον αρμόζει, π.χ. 1989-1991, Ειδικευόμενος Παθολογίας, 

Παθολογική Φυσιολογία, Λαϊκό Νοσοκομείο) 

-Τίτλος Ειδίκευσης- -Άδειες Ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας (εφόσον αρμόζει):  

-Διδακτορική Διατριβή (περίοδος, ημερομηνία απόκτησης τίτλου, τίτλος διατριβής, 

ακαδημαϊκό ίδρυμα, βαθμός) 

-Μεταπτυχιακά προγράμματα 

-Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:  

-Ξένες Γλώσσες: [(π.χ. Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (λίαν καλώς)] 

   

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο). 

Περιλαμβάνει:  

• Προπτυχιακή εκπαίδευση: 

o Διδακτικά βιβλία 

o Πανεπιστημιακά και μη μαθήματα 

o Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (θέματα, διάρκεια) 

o Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

o Άλλα 

 

• Μετεκπαιδευτικά προγράμματα: 

o Διδακτικά βιβλία 

o Συμμετοχή σε επιτροπές εκπαίδευσης 

o Παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών 

o Συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

o Συνεχής δια βίου εκπαίδευση: (Συνέδρια, Σεμινάρια κλπ) 

 

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ       

Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. 

Περιλαμβάνει: θέσεις, αντικείμενα, εξειδικεύσεις, πείρα κ.τ.λ. 
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Σε μικρό περιληπτικό κείμενο να παρουσιαστεί η σταδιοδρομία στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό. 

 

7. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

  
(Ερευνητική, Διοικητική ή άλλη θέση: π.χ. Διευθυντής Εργαστηρίου, Υπεύθυνος 

Εργαστηρίου, Επιμελητής, Ειδικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διευθυντής, 

Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Καθηγητής κλπ) 

 

8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

9. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο). 

 

 

10. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. Δήλωση 

συγκεκριμένης δραστηριότητας (αν υπάρχει), π.χ. Πρόεδρος, Μέλος Δ.Σ., Μέλος επιτροπών 

π.χ. επιτροπής εκπαίδευσης). 

 Ι. Ελληνικές 

 ΙΙ. Διεθνείς 
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11. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 
Μέλος συντακτικής επιτροπής περιοδικών  

Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (Reviewer) 

Συντάκτης πολυσυγγραφικών βιβλίων 

Συγγραφέας βιβλίων ή μονογραφιών 

 

12. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. Δήλωση 

συγκεκριμένης δραστηριότητας (αν υπάρχει) π.χ. Θέσεις διοικητικής ευθύνης, Οργάνωση 

συνεδρίων, Οργάνωση μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) 

 

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  
 Ελληνικά και ξένα συνέδρια όπου ο υποψήφιος παρουσίασε επιστημονική εργασία. 

Διαλέξεις και εισηγήσεις κατόπιν προσκλήσεως (ιδιαίτερα διεθνείς). 

 

14. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ· 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI 

ΣΥΝΟΛΟ – αριθμός (ήδη δημοσιευθέντων): 

Ανάλυση (αριθμός) κατά είδος δημοσίευσης 

• Πειραματικές εργασίες: 

• Κλινικές μελέτες: 

• Κλινικοεργαστηριακές μελέτες: 

• Περιγραφή περιπτώσεων: 

• Πολυκεντρικές μελέτες: 

• Ανασκοπήσεις: 

• Επιστολές προς τον εκδότη: 
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• Άλλου τύπου 

 

Σειρά Υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων 

1ος σε : 

2ος σε : 

Τελευταίος σε : 

Άλλη θέση σε : 

 

Συντελεστής απήχησης 

Συνολικός: 

Μέσος Όρος: 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Από ISI: 

Από SCI Expanded: 

Από βιβλία: 

Από άλλες πηγές: 

Σύνολο αναφορών: 

Σύνολο ετεροαναφορών: 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ 

SCI  

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. Παραθέστε τα 

ονόματα συγγραφέων, τίτλος μελέτης, τίτλος περιοδικού, έτος, τόμος, τεύχος, αριθμός 

σελίδων. Επίσης να αναφέρεται ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών και ο 

συντελεστής απήχησης του περιοδικού ανά εργασία. Επιθυμητή η αναφορά στον τύπο 

δημοσίευσης [όπως περιγράφεται ανωτέρω]. Επίσης, επιθυμητή η επισήμανση με 

αστερίσκο των δέκα κατά τη γνώμη του υποψηφίου σημαντικότερων εργασιών του). 
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ SCI 

(Όλα τα στοιχεία, όπως ακριβώς παρατίθενται ανωτέρω για τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά του 

SCI, εκτός από το συντελεστή απήχησης του οποίου στερούνται τα περιοδικά της παρούσας 

κατηγορίας). 

  
 
Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ – αριθμός (ήδη δημοσιευθέντων): 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

(Κατά χρονολογική σειρά από το παλαιότερο προς το πιο πρόσφατο. Όνομα συγγραφέως, 

τίτλος μελέτης, τίτλος βιβλίου ή τόμου, έτος, εκδοτικός οίκος, πόλη έκδοσης. Επίσης να 

αναφέρεται ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών και ο συντελεστής απήχησης του 

περιοδικού ανά εργασία). 

 

 

 

Δ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 

 

 

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με το υποβληθέν βιογραφικό του σημείωμα, ο υποψήφιος διαθέτει τις παρακάτω 

ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (εξαιρουμένων των περιλήψεων ανακοινώσεων του σε διεθνή 

συνέδρια). 

 

Συνολικός αριθμός: 

Συντελεστής απήχησης (Συνολικός/Μέσος Όρος): 

Βιβλιογρ. αναφορές - Σύνολο: 
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Βιβλιογρ. ετεροαναφορές - Σύνολο: 

 

• Πλήρη άρθρα σε περιοδικά του SCI: 

• Επιστολές εκδ. σε περιοδικά του SCI: 

• Πλήρη άρθρα σε περιοδικα εκτός SCI: 

• Κεφάλαια σε βιβλία ή πρακτ. συνεδρίων:  

    Σύνολο: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ήδη δημοσιευθέντων εργασιών): 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

(Κατά χρονολογική σειρά από τις παλαιότερες προς πιο πρόσφατες. Όνομα συγγραφέα, 

τίτλος μελέτης, τίτλος περιοδικού, έτος, τόμος, τεύχος, αριθμός σελίδας). 

 

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ήδη δημοσιευθέντων εργασιών): 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

(Καταχώρηση δημοσιεύσεων από τις παλαιότερες πρός τις πιο πρόσφατες. Όνομα 

συγγραφέα, τίτλος μελέτης, τίτλος περιοδικού, έτος, τόμος, τεύχος, αριθμός σελίδας). 

 

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

 
Οδηγίες για τη δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος σε Ηλεκρονική Μορφή 

 
• Το βιογραφικό σημείωμα υποψηφίων θα 

κατατίθεται στο Γραφείο Ανθρώπινων 
Πόρων του Ε.Ι. Παστέρ σε ηλεκτρονική 
μορφή (αρχεία *.pdf και *.doc) 
συνοδευόμενο από ενυπόγραφη δήλωση 
ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχομένου 
του ηλεκτρονικού αρχείου και ένα 
αντίγραφο σε έντυπη μορφή. 

• Η ηλεκτρονική κατάθεση περιλαμβάνει 
αρχεία κειμένου τύπου *.pdf  και *.doc. 

• Το μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης του 
αρχείου θα πρέπει να είναι CD-Rom 
(προτεινόμενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 
1.4’’. 

• Το πρότυπο αρχείο για την κατάθεση 
Βιογραφικού σημειώματος παρέχεται από το 
Γραφείο Ανθρώπινων Πόρων του Ε.Ι. 
Παστέρ και πρέπει συμπληρώνεται. Το 
αρχείο κειμένου θα πρέπει να είναι 
διαμορφωμένο από επεξεργαστή κειμένου 
τύπου Microsoft Word (Έκδοση ‘97 ή/και 
μεταγενέστερη) ή από το λογισμικό 

ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων Adobe 
Acrobat (Έκδοση 4 ή/και μεταγενέστερη). 

• Ο τίτλος των αρχείων θα πρέπει να είναι με 
κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες και να 
περιλαμβάνει το επώνυμο και το όνομα του 
υποβάλλοντα, π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ.doc 

• Το κείμενο που θα περιλαμβάνεται στο 
αρχείο κειμένου θα πρέπει να έχει τη δομή 
διαμόρφωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται.  

• Η γλώσσα κειμένου θα πρέπει να είναι η 
Ελληνική και η μορφοποίηση κειμένου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
• Γραμματοσειρά: Times New Roman,  
• Μέγεθος Γραμμάτων: 12,  
• Διάστημα μεταξύ προτάσεων: 1.5 
• Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να 
ξεκινά από την πρώτη σελίδα..  

 

 
• Λίστα Ελέγχου πριν από τη κατάθεση 

 Τα σύμφωνα με την προκήρυξη αρχεία .doc και .pdf σε κατάλληλο ηλεκτρονικό 
μέσο αποθήκευσης [CD-Rom (προτεινόμενο) ή USB stick] 

 Ονόματα αρχείων με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του 
περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Για Εξέλιξη/Εκλογή 

Στη Βαθμίδα του _____________________  

 

 

Ημερομηνία υποβολής: __/__/_ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Περιληπτική παρουσίαση των σημαντικών επιτεύγματων του υποψήφιου στα τα παρακάτω 

αντικείμενα κατά την σταδιοδρομία του: 

 

1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών 

 

2. Διδακτικό έργο 

 

3. Εργαστηριακό και κλινικό έργο 

 

4. Ακαδημαϊκές και ερευνητικές θέσεις 

 

5. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο 
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6. Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο (ιδιαίτερη μνεία στα θεματικά 

αντικείμενα ερευνητικής ενασχόλησης του υποψηφίου – Κατανομή τους (σχετικές 

εργασίες) – συνέχεια και συνέπεια ερευνητικού έργου – αναφορά στα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα του υποψηφίου) 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:  

1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ: 

ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ: 

ΔΕΙΚΤΗΣ Η-FACTOR:  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:  

1ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

2ΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 

ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ: 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ:  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1): Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 

Α) Δεν έχω στρατιωτικές υποχρεώσεις □  ή έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις □ ή έχω απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές □ (επισημάνετε μία επιλογή).  
 
Β) Δεν υπάρχει στο πρόσωπο μου κώλυμα από ποινική καταδίκη, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή άλλο κώλυμα για 
διορισμό μου σε δημόσια θέση.  
 
Γ) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους της προκήρυξης. 
 

 
 

  Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ….. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνω ότι έχω προσεκτικά αναγνώσει το περιεχόμενο των 

ηλεκτρονικών αρχείων με τίτλο: ________________________και 

_________________ και δηλώνω ότι αναγνωρίζω το περιεχόμενο αυτών ως το 

επίσημο βιογραφικό μου σημείωμα μέχρι την _____/_____/______. Με τη παρούσα 

δήλωση αναλαμβάνω την ευθύνη για το αληθές του περιεχομένου των αρχείων και 

δηλώνω ότι θα προσκομίσω μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (48 ώρες) σε έγγραφη 

μορφή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μου ζητηθεί από το Γραφείο Ανθρώπινων 

Πόρων του Ε.Ι. Παστέρ για την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής μορφής του 

βιογραφικού μου. Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο 

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και στο Συνοπτικό  Βιογραφικό Σημείωμα  που 

υποβάλλω είναι ταυτόσημα. 

Ο δηλών 

 
 
 

Υπογραφή: __________________________________  

Ημερομηνία: _____/_____/_____ 

Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________ 
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