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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 375/08-09-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and 
integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary 
Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and 
health policy making» με κωδικό έργου ΚΕ 388, το οποίο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission Directorate-
General for Research & Innovation, Grant Agreement number: 731944 – HarmonicSS – 
H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τέσσερα 
(4) άτομα με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), με 
σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, 
ζητούνται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, ένας (1) κάτοχος 
πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα Ρευματολογίας, ένας (1) κάτοχος πτυχίου 
κατηγορίας ΠΕ Επιστημών Ζωής-Life Sciences (Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-
Διατροφής ή συναφών αντικειμένων) με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και ένας (1) 
κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Επιστημών Ζωής-Life Sciences (Βιολογίας, 
Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-Διατροφής ή συναφών αντικειμένων). 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής: 
Θέση 1:  Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής με 
ειδικότητα Ρευματολογίας με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών 

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμου 
τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδικότητα 
Ρευματολογίας, 

• Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου 
αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στο πεδίο της 
ανοσολογίας, 

• Κλινική εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με σύνδρομο  Sjogren’s,  
• Δημοσιεύσεις υψηλού δείκτη απήχησης σε διεθνή περιοδικά ρευματολογίας και 

ανοσολογίας,  
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• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 
Συνεκτιμάται: 

• Εμπειρία στην υλοποίηση κλινικών μελετών στο πεδίο της ρευματολογίας που να 
αποδεικνύεται από αντίστοιχες επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

• Εμπειρία σε εργαστηριακές τεχνικές ανοσολογίας, 
• Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της 

συγκεκριμένης θέσης. 
 

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι: η συλλογή και η επεξεργασία 
δεδομένων διαγνωστικών και θεραπευτικών κριτηρίων, ασθενών με σύνδρομο Sjogren’s 
στο πλαίσιο της πολυκεντρικής μελέτης HarmonicSS.   
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου) ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 30/06/2020, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί 
απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου, μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα 
συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 
ανωτέρω έργου ή προγράμματος. Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της 
ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ευρώ (19.250,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των 
κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. 
 

Θέση 2:  Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής με 
ειδικότητα Ρευματολογίας  

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμου 
τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδικότητα 
Ρευματολογίας, 

• Κλινική εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με σύνδρομο  Sjogren’s,  
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση κλινικών μελετών στα αυτοάνοσα 

νοσήματα,  
• Σημαντική εμπειρία στη συλλογή και καταγραφή δεδομένων ασθενών στο πλαίσιο 

κλινικών μελετών,  
• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 
Συνεκτιμάται: 

• Γνώση των διεθνών standards στην υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων των 
ρευματολογικών νοσημάτων, 

• Συμμετοχή ως συγγραφέας σε δημοσιεύσεις στο πεδίο των ρευματολογικών 
νοσημάτων σε διεθνή περιοδικά, 

• Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της 
συγκεκριμένης θέσης. 
 

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 2 είναι: η συλλογή και η επεξεργασία 
δεδομένων διαγνωστικών και θεραπευτικών κριτηρίων, ασθενών με σύνδρομο Sjogren’s 
στο πλαίσιο της πολυκεντρικής μελέτης HarmonicSS.   
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου) ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 30/06/2020, με 
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δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί 
απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου, μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα 
συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 
ανωτέρω έργου ή προγράμματος. Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της 
ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ευρώ (19.250,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των 
κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. 
 
Θέση 3:  Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Επιστημών Ζωής-
Life Sciences (Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-Διατροφής ή συναφών 
αντικειμένων) με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών  

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Επιστημών Ζωής-Life Sciences 
(Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-Διατροφής ή συναφών αντικειμένων) 
της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με 
ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), 

• Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου 
αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με αντικείμενο 
μελέτης το σύνδρομο Sjogren’s, 

• Μεταδιδακτορική μελέτη τουλάχιστον έξι (6) ετών στα ανώτερα γνωστικά 
αντικείμενα, 

• Εμπειρία στην in vitro καλλιέργεια και ανάπτυξη επιθηλιακών κυττάρων 
σιελογόνου αδένα (τεχνικές explant outgrowth) καθώς και σε τεχνικές μοριακής 
βιολογίας και ανοσολογίας,  

• Δημοσιεύσεις υψηλού δείκτη απήχησης σε διεθνή περιοδικά ρευματολογίας και 
ανοσολογίας ως πρώτος ή κύριος συγγραφέας,  

• Αποδεδειγμένη ικανότητα συγγραφής ερευνητικών προτάσεων και προσέλκυσης 
ανεξάρτητης χρηματοδότησης ως κύριος ερευνητής (PI),  

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 
Συνεκτιμάται: 

• Εμπειρία σε εργαστηριακές τεχνικές ανάλυσης του στρες του ενδοπλασματικού 
δικτύου και της αυτοφαγίας, 

• Εμπειρία σε τεχνικές κυτταρομετρίας ροής και ανάλυσης δεδομένων σε 
περιβάλλον Flowjo ή FCS Express, 

• Εμπειρία στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, 
• Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της 

συγκεκριμένης θέσης. 
 

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 3 είναι: ο σχεδιασμός, η καθοδήγηση και η 
υλοποίηση ερευνητικών πειραμάτων βασικής και κλινικής ανοσολογίας με τη χρήση 
επιθηλιακών κυττάρων συνδρόμου Sjogren’s στο πλαίσιο της πολυκεντρικής μελέτης 
HarmonicSS.   
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου) ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 30/06/2020, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί 
απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου 
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Συλλογικού Οργάνου, μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα 
συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 
ανωτέρω έργου ή προγράμματος. Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της 
ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ 
(105.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των 
κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. 
 
Θέση 4:  Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Επιστημών Ζωής-
Life Sciences (Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-Διατροφής ή συναφών 
αντικειμένων)  

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Επιστημών Ζωής-Life Sciences 
(Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Διαιτολογίας-Διατροφής ή συναφών αντικειμένων) 
της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αντιστοίχου τμήματος της αλλοδαπής (με 
ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), 

• Γνώση τεχνικών κυτταροκαλλιέργειας καθώς και τεχνικών μοριακής βιολογίας 
ή/και ανοσολογίας, 

• Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
• Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

 
Συνεκτιμάται: 

• Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά βιοιατρικής ή ανοσολογίας, 
• Γνώση στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, 
• Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της 

συγκεκριμένης θέσης. 
 

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 4 είναι: η υλοποίηση ερευνητικών πειραμάτων 
βασικής και κλινικής ανοσολογίας με τη χρήση κυτταροκαλιεργειών και τεχνικών 
μοριακής βιολογίας στο πλαίσιο της πολυκεντρικής μελέτης HarmonicSS.   
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου) ορίζεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της έως και 30/06/2020, με 
δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί 
απαραίτητο μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης του Αρμόδιου 
Συλλογικού Οργάνου, μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα 
συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του 
ανωτέρω έργου ή προγράμματος. Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της 
ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων εκατό έξι ευρώ 
(42.106,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των 
κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. 
 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:  
-Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα), 
-Βιογραφικό Σημείωμα, 
-Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής), 
-Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών και Γνώσης Η/Υ, 
-Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων έργου/απασχόλησης από τα 
οποία τεκμαίρεται σχετική εμπειρία,  
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες 
είναι  ακριβή και αληθή, 
-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία, 
τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 
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Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα 
υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το πρακτικό της 
αξιολόγησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλιών Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα 
υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε ημερών (5) από 
την ανακοίνωσή τους. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή η 
πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που δεν θα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων 
και οι οποίες θα οριστούν από αρμόδιο όργανο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί 
εκείνους από τους υποψήφιους που θεωρεί, ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 
έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε προσωπική συνέντευξη 
για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική 
τους προϋπηρεσία προκειμένου να αξιολογήσει την επαγγελματική ικανότητα που 
διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να 
περιέλθουν  στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από 
Δευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι 
και τις 17/10/2017 και ώρα 12:00 μ. 
Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως 
προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι 
αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο 
φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο  αριθμός πρωτοκόλλου της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 
ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης 
θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη 
σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη 
παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να 
αποσφραγιστούν στους υποψηφίους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες στην κ. Μ. 
Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 
70, 17671 Καλλιθέα και στο τηλ.  210-9549265.  
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, 
στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και στο site του ΕΛΚΕ του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr). 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
Και Ερευνών 

 
 
 

Καθηγητής, Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, 

Έρευνας και Ανάπτυξης 
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Υπόδειγμα Αίτησης 
 
Επώνυμο:………………………………… 

Όνομα:…………………………………… 

Όν. Πατέρα:……………………………… 

Όν. Μητέρας:…………………………….. 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας:……………………. 

Δ/νση μόνιμης κατοικίας:………………… 

Τηλέφωνο:………………………………... 

 

Προς: 

 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την θέση…………………………........ 

……………………………………………………....……………………………………………………...……..…………………

……………..…………….....………………………………………….που προκηρύχθηκε στις ..…./.…../.………. με 

αριθμό πρωτοκόλλου……………………. για το έργο με τίτλο 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................ 

Συνημμένα 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Ο/Η Αιτ………… 
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