ΑΔΑ: 99ΘΗ46ΨΧ6Τ-ΦΘ9

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙ ΑΔΙ Κ ΤΥΟ

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018
ΑΠ. 3444
ΘΕΜ Α:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της μίας (1) θέσης
Ειδικευμένου Προσώπου κατά Ε.Ο.Φ. για την θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ποιοτικού Ελέγχου της Μ ονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ι νστιτούτου Παστέρ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ».
2. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄
83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
3. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο
Τομέα.
5. Την υπ’ αριθμ. 176976/5.11.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 833/19.11.2015) με θέμα: “ Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ” .
6. Την υπ’ αριθμ. 1508/4.5.2017 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε
σε Σώμα.
7. Την υπ. αριθμ. 3065/12.6.2018 απόφαση της 6ης Συνεδριάσεως του Δ.Σ.
ΠΡΟΚ ΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Προσώπου κατά Ε.Ο.Φ., για την Μονάδα Παραγωγής Εμβολίων και φαρμακευτικών ενέσιμων προϊόντων και τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Ακολουθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Φωτεινή Στυλιανοπούλου,
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρόεδρος ΔΣ
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Αθήνα, 2/7/2018
ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗ ΕΚ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, είναι
ερευνητικό ινστιτούτο, ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος για την προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας, της καινοτομίας και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της λειτουργίας Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς καθώς
και της προμήθειας, παραγωγής και διάθεσης εμβολίων και βιολογικών προϊόντων. Εποπτεύεται
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθώς και από το Υπουργείο Υγείας.
1. ΘΕΣΗ
Η πρόσκληση αναφέρεται στις δραστηριότητες της Μονάδας Εμβολίων του ΕΙΠ και αφορά την
θέση Ειδικευμένου Προσώπου, για τη λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής Εμβολίων και Ενέσιμων Φαρμακευτικών Προϊόντων και Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 69, της Αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221:
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της
παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011), ΦΕΚ 1049/Β΄29/04/2013, όπως ισχύει.
2. ΑΝΤΙ Κ ΕΙ Μ ΕΝΟ
Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου απαρτίζεται από τρία εργαστήρια: το Εργαστήριο Φυσικοχημικών
Ελέγχων, το Εργαστήριο Μικροβιολογικών Ελέγχων και το Εργαστήριο Βιολογικών Ελέγχων
και έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο στα παραγόμενα και
διακινούμενα από το Τμήμα Παραγωγής Εμβολίων, εμβόλια και λοιπά ενέσιμα βιολογικά προϊόντα. Επίσης, εκτελεί και συναφείς ελέγχους ως παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Ο υπεύθυνος
του Τμήματος είναι:
- Ειδικευμένο κατά τον Ε.Ο.Φ. πρόσωπο (Qualified Person),
- Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance),
- Προϊστάμενος των εργαστηρίων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου,
- Υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων GLP, GMP και ΙSO,
- Υπεύθυνος για την αποδέσμευση / απελευθέρωση φαρμακευτικών προϊόντων
3. ΑΝΑΛΥΤΙ Κ Η ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Υπευθυνότητα Ειδικευμένου Προσώπου βάσει EU GMP, Κεφ.2, §2.4 και Κεφ.1, §1.5 που περιλαμβάνει την διασφάλιση και τον έλεγχο της εφαρμογής των Κανόνων Καλής Παραγωγής
κάθε παρτίδας φαρμακευτικού προϊόντος που διακινείται από τη Μονάδα Εμβολίων, καθώς και
τη διασφάλιση διαδικασιών απελευθέρωσης και κυκλοφορίας παρτίδων παραγωγής φαρμακευτικού προϊόντος, όσον αφορά την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Άδειας Κυκλοφορίας και
τους Κανόνες Καλής Παραγωγής, την επικύρωση διεργασιών παραγωγής και αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου, την συμφωνία συνθηκών παραγωγής και Φακέλου Παρτίδας Προϊόντων, την
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συμμόρφωση με το καθιερωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και την έγκριση αποκλίσεων ή προγραμματισμένων αλλαγών στην παραγωγή ή στον ποιοτικό έλεγχο, την κοινοποίηση και έγκριση από την αρμόδια αρχή, αλλαγών που επιφέρουν διαφοροποιήσεις στις προβλέψεις των Αδειών Παραγωγής ή και Κυκλοφορίας και εκτέλεση των αντίστοιχων ελέγχων και
αναλύσεων, την γραπτή τεκμηρίωση διαδικασιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου και έγκριση
από τους αντίστοιχους υπεύθυνους και τέλος την διεξαγωγή των προβλεπόμενων από το ΣΔΠ
επιθεωρήσεων και υπογραφή του Πιστοποιητικού Απελευθέρωσης προϊόντος.
Υπευθυνότητα/αρμοδιότητες/καθήκοντα Υπευθύνου Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου βάσει EU
GMP, Κεφ.2, §2.6 περιλαμβάνουν την συνολική ευθύνη για τη συμμορφούμενη και σύννομη
λειτουργία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου η οποία περιλαμβάνει την διασφάλιση της εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων αναλύσεων και δοκιμών, όσον αφορά την έγκριση και απελευθέρωση για χρήση ή απόρριψη προϊόντων παραγωγής, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίμων και λοιπών υλών των Τμημάτων Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου και την έγκριση
των προδιαγραφών τους, την καταγραφή, αρχειοθέτηση, έλεγχο οδηγιών δειγματοληψίας και
άλλων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, αντιδραστηρίων και ενδιάμεσων ή χύμα προϊόντων και
την ανασκόπηση και αξιολόγηση συμμόρφωσης των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε Φάκελο Παρτίδας Προϊόντων. Επίσης συμπεριλαμβάνει την έγκριση, εποπτεία και
παρακολούθηση της συμμορφούμενης εκτέλεσης αναλύσεων και δοκιμών που έχουν ανατεθεί
υπεργολαβικά καθώς και την τήρηση των προβλέψεων της σχετικής σύμβασης, όπως και τη διασφάλιση της ορθής συντήρησης, διαθεσιμότητας και λειτουργίας των χώρων, του εξοπλισμού,
των υποδομών και των συστημάτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Είναι υπεύθυνος για την
εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών επικύρωσης αναλύσεων και δοκιμών ποιοτικού ελέγχου,
τη διασφάλιση καταλληλότητας των μεθόδων ανάλυσης για τη σκοπούμενη χρήση, τον έλεγχο
σταθερότητας νέων και υπό κυκλοφορία προϊόντων, τη συλλογή και διατήρηση αντιδειγμάτων
και τον έλεγχο δειγμάτων – αντιδειγμάτων από παράπονα ή καταγγελίες. Τέλος είναι υπεύθυνος
για την ορθή λήψη και εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και εξοπλισμού παραγωγής, την
παρακολούθηση και εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας Νομοθεσίας, την υποβολή προτάσεων στη διοίκηση για αλλαγές και βελτιώσεις, την υποστήριξη του Τμήματος σε εξωτερικές
επιθεωρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος.
4. ΑΜ ΟΙ ΒΗ
Η αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία (Ενιαίο Μισθολόγιο) και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών).
5. ΧΡΟΝΙ Κ Η ΔΙ ΑΡΚ ΕΙ Α
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 24 (είκοσι τέσσερεις) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
6. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως κύριος τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521 Αθήνα.
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7. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και :
Να κατέχει πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο σπουδών που χορηγείται μετά από πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών ή άλλο κύκλο σπουδών ο οποίος αναγνωρίζεται ως ισότιμος στην
Ελλάδα, με ελάχιστη διάρκεια τέσσερα έτη θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας σε έναν
από τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους: φαρμακευτική, ιατρική, κτηνιατρική, χημεία, φαρμακευτική χημεία και φαρμακευτική τεχνολογία, βιολογία.
Να έχει διετή τουλάχιστον πρακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν
άδεια παραγωγής, σε δραστηριότητες παραγωγής ή στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης φαρμάκων, ποσοτικής ανάλυσης των δραστικών ουσιών, καθώς και των δοκιμών και επαληθεύσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων. Η εμπειρία σε
δραστηριότητες παραγωγής ή ποιοτικής ανάλυσης ενέσιμων προϊόντων για ανθρώπινη ή
κτηνιατρική χρήση είναι επιθυμητή, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και θα θεωρηθεί επιπρόσθετο
προσόν.
Εμπειρία κατ’ ελάχιστο σε μικροβιολογικούς ελέγχους και σε ενόργανες μεθόδους χημικής
ανάλυσης (π.χ. διαθλασιμετρία, φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους, φλογοφωτομετρία και χρωματογραφικές μέθοδοι), άριστη γνώση χειρισμού εργαστηριακού εξοπλισμού
και εμπειρία σε στήσιμο και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων
Γνώση ρυθμιστικών κανόνων δημιουργίας και έγκρισης φακέλων προϊόντων, εμπειρία χρήσης επιστημονικών βάσεων δεδομένων και αποδεδειγμένη δυνατότητα συγγραφής τεχνικών
κειμένων και εκθέσεων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Άριστη γνώση διαδικασιών ποιότητας, παραγωγής και συσκευασίας και εξοικείωση με τις
Αρχές των Κανόνων Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής/ Κανόνων Καλής Παραγωγής
Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής και επιθυμητή γνώση της Γαλλικής
Άριστη γνώση και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ σε επίπεδο εργασίας
Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας
Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
8. ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ ΔΙ Κ ΑΙ ΟΛΟΓΗΤΙ Κ Α
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Βιογραφικό Σημείωμα (πρότυπο EUROPASS)
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί
από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ).
4. Τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία περί των θέσεων ευθύνης και εμπειρίας (π.χ. απόφαση
Ε.Ο.Φ. για τον ορισμό Ειδικευμένου Προσώπου)
5. Πτυχία ξένων γλωσσών
6. Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές
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7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
8. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής (για τους άνδρες)
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης,
δηλαδή το αργότερο μέχρι αργότερο μέχρι και την 31η Ι ουλίου 2018, μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση για Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου».
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις,
οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και
δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται
στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα αξιολογηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478857, 210
6478858 [κα Φένια Καλογεροπούλου ή κα Ρένα Τσαγκαρίδου] ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr
10. ΔΙ ΑΔΙ Κ ΑΣΙ Α ΑΞΙ ΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή οριζόμενη από το ΔΣ, η οποία αποτελείται από
5 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με
οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται προς έγκριση στην Διοίκηση
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
11. ΑΝΑΚ ΟΙ ΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ
Μετά την έγκρισή τους, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
www.pasteur.gr
12. 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 εργασίμων ημερών από
την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά
περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από
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τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής
της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
13. ΔΙ ΑΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ Κ ΩΝ ΔΕΔΟΜ ΕΝΩΝ
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 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.
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14. ΛΟΙ ΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος
να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ,
www.pasteur.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς, επίσης, και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

