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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021 
 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 
μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multi-
parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable 
targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated 
pathologies” (DiseasePHENOTarget), στο πλαίσιο της “1ης Προκήρυξης  ερευνητικών  
έργων  ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  για  μέλη  ΔΕΠ  και  Eρευνητές/τριες  και  την  προμήθεια  
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας” 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) έχοντας υπ’ όψιν: 
 
1. Τον  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 άρθρ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του άρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα . 
5. 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, 

6. 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) με θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ», 

7. 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)», 

8. Την υπ’ αριθμ. 3788/19.6.2019 απόφαση της 7ης συνεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα [Α.Δ.Α.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6Τ-
Ψ7Χ], 

9. Την υπ’ αριθμ. 1123/25.01.2021 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 
Διευθυντή και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Παστέρ στον Γενικό Διευθυντή”, με Α.Δ.Α.: Ψ31Ι46ΨΧ6Τ-ΔΜΕ (ΦΕΚ Β’ 554/12.02.2021) 
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10. Την υπ’ αριθμ. 4903/23.4.2021 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα  την παράταση θητείας της Δρος 
Ελένης Ντότσικα, κατ’ ανάθεση Γενικής Διευθύντριας για τρείς (3) μήνες (Α.Δ.Α.: 655Θ46ΨΧ6Τ-
ΧΕΘ), 

11. Την υπ’ αριθμ. 34660/17.3.2021 απόφαση χρηματοδότησης του έργου με κωδικό 1019 (Α.Δ.Α.: 
95ΦΑ46Μ77Γ-Η96), 

12. Την υπ’ αριθμ. 4640/19.4.2021 σχετική απόφαση της 4ης Συνεδρίας (16.4.2021) του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη εκτέλεσης του έργου (Α.Δ.Α.: 9ΚΚ046ΨΧ6Τ-
ΑΩΙ). 

13. Την υπ’ αριθμ. 7661/6.7.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις 
μεταδιδακτόρων (Α.Δ.Α.: Ω5ΕΝ46ΨΧ6Τ-95Μ) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
την παράταση προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων 
μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: “Development of a multi-parametric 
morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived 
cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” (DiseasePHENOTarget), 
ως εξής:  
 
η αρχική προθεσμία υποβολής προτάσεων της προσκλήσεως (6/7/2021 – 23/7/2021) παρατείνεται 
μέχρι και την Πέμπτη, 30 Σεπτέμβριου 2021. 
 
                                                                                                             

 
Για το Ε.Ι.Π.  

 
 
 
 

Δρ Ελένη Ντότσικα 
κατ’ Ανάθεση Γενική Διευθύντρια  
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