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«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

ΠΡΑΞΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ: «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και
Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
ΕΡΓΟ: «elixirGR Υποέργο (5) «ELIXIR- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80318 /5002780

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Επικαιροποίηση Εργαλείου Βιοπληροφορικής Ανάλυσης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών λαμβάνοντας

υπόψιν:
1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως 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. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
5. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής
Απόφασης
τροποποίησης
και
αντικατάστασης
της
υπ΄
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
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από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
6. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα
7. Τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών
8. Την με Α.Π.ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4035/1136/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για την

υποβολή προτάσεων (Κωδικός Πρόσκλησης 031) με τίτλο «ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ»
9. Την από 31/10/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «H Ελληνική
Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις
Βιοεπιστήμες» με Κωδικό ΟΠΣ 5002780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 551/21-05-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του Υποέργου (5), ELIXIR- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ», της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και
Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και
το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση των
υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με Επιστημονική Υπεύθυνο την κα. Ζωή Λυγερού,
Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών,
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Επικαιροποίηση Εργαλείου Βιοπληροφορικής Ανάλυσης.
Συμμετοχή στα Παραδοτέα : 2.5
2.6
2.7
2.8

Επικαιροποιημένο εργαλείο CHRONOS M18
Στατιστικά στοιχεία χρήσης Μ36
Επικαιροποιημένο εργαλείο DESUBS M18
Στατιστικά στοιχεία χρήσης Μ36

Για τη Θέση με α/α 4
Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ 2: Βιοπληρoφοριακά

εργαλεία

και

Βάσεις

Δεδομένων

Ενέργεια 3 (Επικαιροποίηση Εργαλείου Βιοπληροφορικής Ανάλυσης CHRONOS) και Ενέργεια
4 (Επικαιροποίηση Εργαλείου Βιοπληροφορικής Ανάλυσης DESUBS).
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, με δυνατότητα ανανέωσης,
σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
∆ιάρκεια σύµβασης: έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1/7/2018
Αµοιβή αναδόχου: 14.400 €
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:


Απαραίτητα προσόντα:
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1) Διδακτορικό Δίπλωμα με αντικείμενο τη Βιοπληροφορική
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
3) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή άλλο ισότιμο και
αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
4) Σχετική επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία στην περιοχή της
Βιοπληροφορικής και στην Ιατρική Πληροφορική γενικότερα
5) Αποδεδειγμένη ικανότητα στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάλυση
transcriptomics and genomics data με δημοσιεύσεις (πέντε τουλάχιστον) στη
περιοχή της Βιοπληροφορικής.
6) Γνώση σε καλό επίπεδο των γλωσσών προγραμματισμού R, MATLAB.


Επιθυμητά προσόντα:
7) Γνώση σε υψηλό επίπεδο (α) της Αγγλικής γλώσσας και (β) μιας γλώσσας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης


Α/Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κριτήριο
Σημαντικότητα Κριτηρίου

1

Διδακτορικό Δίπλωμα στο
αντικείμενο
της
Βιοπληροφορικής

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά
την
πρόταση
απορριπτέα ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό
Εξειδίκευσης
στη
Τεχνολογία

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά
την
πρόταση
απορριπτέα ON/OFF

Βαθμολόγηση
(σε αριθμό μορίων)
- 20 (συναφές με το
αντικείμενο
της
θέσης)
- 10 (μη συναφές με
το αντικείμενο της
θέσης)

20 max
Δίπλωμα
(Μάστερ)
Βιοϊατρική

- 10 (συναφές με το
αντικείμενο
της
θέσης)
- 5 (μη συναφές με
το αντικείμενο της
θέσης)

10 max
3

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή
Πληροφορικής ή άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση
απορριπτέα ON/OFF

4

Σχετική επαγγελματική
ή/και ερευνητική εμπειρία
στην περιοχή της
Βιοπληροφορικής και στην
Ιατρική Πληροφορική
γενικότερα

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά
την
πρόταση
απορριπτέα ON/OFF

Αποδεδειγμένη ικανότητα
στην ανάπτυξη αλγορίθμων
για
την
ανάλυση
transcriptomics
and
genomics
data
με
δημοσιεύσεις
(πέντε
τουλάχιστον) στην περιοχή
της Βιοπληροφορικής.

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά
την
πρόταση
απορριπτέα ON/OFF

5

2/ έτος

10 max

Δημοσιεύσεις στην
περιοχή
της
Βιοπληροφορικής
(πέντε τουλάχιστον)
2/ δημοσίευση

20 max
3
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6

7α

Γνώση σε καλό επίπεδο
των
γλωσσών
προγραμματισμού
R,
MATLAB
Γνώση
της
Αγγλικής
γλώσσας

7β

Γνώση μιας γλώσσας της Ε.
Ένωσης

8

Συνέντευξη

η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά
την
πρόταση
απορριπτέα ON/OFF
Άριστη : 10
10 max
Πολύ καλή : 7
Καλή : 5
Άριστη : 10
10 max
Πολύ καλή : 7
Καλή : 5
Εφόσον κριθεί αναγκαία θα
20 max
αξιολογηθούν:
α)οι οργανωτικές ικανότητες,
επικοινωνιακές ικανότητες
β)
Το
πνεύμα
συνεργασιμότητας,
ευθυκρισίας, αυτενέργειας

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, του
Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο
http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 26/06/2018 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη
της ανάρτησης).
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:
1.
2.
3.
4.

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Τίτλοι σπουδών
Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και
πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας
για τη θέση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ.), το ονοματεπώνυμο του
Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία
υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους
υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου
Πατρών, τηλέφωνο 2610- 2610 969145, e-mail: bezer@upatras.gr.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της
παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα
στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι
προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ μέχρι
την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία.
2. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, των
επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης.
3. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη όσους
υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων.
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4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη της
σύμβασης για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ
η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι
«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον
ιστότοπο του ΕΛΚΕ.
8. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στον
Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π.
9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής
αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά
φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης
των προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε΄, σύμφωνα με τα ειδικότερα
διαλαμβανόμενα στις αρ. 17/02, 56/03 και 40/05 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012
έγγραφό της, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της
σύμβασης/συμφωνητικού, μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεγέντος/ντων με άλλ-ον/ους ενδιαφερόμεν-ο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα κατάταξης.
11. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου,
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
12. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό δεδομένου
ότι η σύναψη της σύμβασης, ενίοτε εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του
διαχειριστικού φορέα.
13. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
εφαρμογής του προγράμματος.
14. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι
αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής
σύμβασης.
15. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π.
(http://research.upatras.gr/el) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της
διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος

Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Έρευνας και Ανάπτυξης
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ΑΔΑ: 6Η0Ι469Β7Θ-49Α

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Δ. 432/81

Επώνυμο: …………………………………………
Όνομα: ………………………………………….....

Αριθ. Πρωτ. ………………………

Διεύθυνση: ………………………………………..

Ημερομηνία…………………………

Τηλ.: ………………………………………………
Κιν.: ……………………………………………….
Email: ……………………………………………..

Θέμα:

Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ
Π.Π ……../….-….-20..

Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
για την παροχή έργου ‘Επικαιροποίηση εργαλείου βιοπληροφορικής ανάλυσης’ στο
πλαίσιο της πράξης / δράσης / έργου «ELIXIR- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»
της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και
Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» με κωδικό (ΦΚ/MIS) 80318 /5002780).
Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής
σύμβασης.

Συνημμένα:
1)
2)
3)…

ΠΑΤΡΑ …………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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