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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ »    

 
ΠΡΑΞΗ: 1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «UniquELT»  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/ΑΡ.ΠΡΟΤΑΣΗΣ):81214 / 423 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για 
τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή) λαμβάνοντας υπόψιν: 

1. τον Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 

3. τον 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. τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο 
Τομέα 

6. τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής  
7. το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018 καθώς και το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018 
8. τη με Α.Π. 16567/17.9.2019 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έκδοσης Οδηγού 

Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων Κατηγορίας Ι και ΙΙ στο πλαίσιο της «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(ΑΔΑ:ΨΚ8Θ46Μ77Γ-6Ι2) 

9. τη με Α.Π. 20145/12.12.2019 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έκδοσης Οδηγού 
Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων Κατηγορίας Ι και ΙΙ στο πλαίσιο της «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 
(ΑΔΑ:9ΚΩΛ46Μ77Γ-0Ε4) 

10. τη με Α.Π. 24101/03.04.2020 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έκδοσης Οδηγού 
Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων Κατηγορίας Ι και ΙΙ στο πλαίσιο της «1ης 
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Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (2η 
Τροποποίηση) (ΑΔΑ:6ΠΞΙ46Μ77Γ-ΜΗ5)  

11. τη με Α.Π. 32421/13.01.2021 Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έκδοσης Οδηγού 
Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων Κατηγορίας Ι και ΙΙ στο πλαίσιο της «1ης 
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 
Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (3η 
Τροποποίηση) (63ΩΜ46Μ77Γ-ΩΞΕ)  

12. Την από 02-04-2020 απόφαση της 677ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών περί ανάληψη 
διαχείρισης του έργου με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της 
Λιμνοθάλλασας του Αιτωλικού για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των 
μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του 
άνθρακα, UniquELT» και αριθμός αίτησης 423 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 
Τσιάμη Γεώργιο, 
 

 
και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 782/22-09-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών 
προσώπων για τη σύναψη  μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
με τίτλο «Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή ποικιλότητα της Λιμνοθάλλασας του Αιτωλικού 
για την κατανόηση της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών κοινοτήτων καθώς και της 
αναδραστικής επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα, UniquELT», που συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στο πλαίσιο της πράξης «1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κ. Τσιάμη Γεώργιο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού αποτελεί μέρος ενός σύνθετου υγροτόπου στη Δυτική Ελλάδα, 
εξαιρετικά πλούσια σεβιοποικιλότητα. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού 
περιλαμβάνουν ένα μόνιμο θερμοκλινές, αλοκλινές και ανοξικές συνθήκες στο υπολίμνιο. Αυτή η 
ανοξική ζώνη εκτείνεται από 10m έως 28m. Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού είναι μοναδική όσον 
αφορά: (α) τη κατανομή των θειϊκών αλάτων, η οποία αυξάνεται προς τον πυθμένα της 
λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, ενώ μειώνεται σε όλες τις υπόλοιπες γνωστές ανοξικές λεκάνες όπως 
το Framvaren Fjord, Cariaco Trench, Black Sea, Rogoznica Lake, β) το ίζημα της λιμνοθάλασσας του 
Αιτωλικού είναι πλούσιο σε μικροβιακή ποικιλομορφία, όπως έχει ανακαλυφθεί με μελέτες του 
γονιδίου 16S rRNA και γονιδιωματικές προσεγγίσεις μεμονωμένων κυττάρων. Αυτές οι μοριακές 
μελέτες από το ίζημα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού αποκάλυψαν την παρουσία περισσότερων 
από 20 εξαιρετικά αποκλινουσών αντιπροσώπων από υποψήφια φύλα βακτηρίων και αρχαίων. Στην 
παρούσα ερευνητική πρόταση θα εξετάσουμε θα διερευνήσουμε το προφίλ/σύνθεση των 
μικροβιακών κοινοτήτων και τις εξελικτικές διεργασίες κατά τη μετάβαση από ρηχά σε βαθιά ιζήματα. 
Τα αποτελέσματα από αυτό το έργο θα έχουν επιπτώσεις στην κατανόηση της μικροβιακής ζωής σε 
ένα από τα μεγαλύτερα, και πιο απρόσιτα οικοσυστημάτα της Γης, τη βαθιά βιόσφαιρα. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη προσεγγίσεων γονιδιωματικής / μεταγονιδιωματικής/ 
μεταμεταφραστικής, σε συνδυασμό με λεπτομερή ανάλυση της αλληλουχίας 16S rRNA / ITS2 από 
ανοξικά βαθιά ιζήματα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, στοχεύοντας σε βακτήρια, αρχαία και 
μικροφύκη. Η προηγμένη μοριακή προσέγγιση θα συνδυαστεί με αναερόβιες καλλιέργειες. Ο 
συνδυασμός των κλασικών προσεγγίσεων μικροβιολογίας με την χρησιμοποίηση προηγμένων 
τεχνικών μοριακής βιολογίας θα παρέχουν για πρώτη φορά πληροφορίες για τις οικοφυσιολογίες των 
αναερόβιων μικροοργανισμών που έχουν τη δυνατότητα να αποδομούν οργανικές ουσίες. Η γνώση 
αυτή θα βελτιώσει την κατανόηση των παγκόσμιων βιογεωχημικών κύκλων του άνθρακα και του 
θείου, και θα μας βοηθήσει να χαρακτηρίσουμε και να κατανοήσουμε τον ρόλο άγνωστων, μέχρι και 
σήμερα, μικροβιακών κοινοτήτων. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ (Αντικείμενο Ανάθεσης με αναφορά σε 
παραδοτέα, Χρονική Διάρκεια, Αμοιβή, Προσόντα, Κριτήρια Αξιολόγησης) 
 
ΘΕΣΗ 1: 
Αντικείμενο ανάθεσης: 
Sediment cores will be collected from three stations (A4, A8 and A9) in Etoliko Lagoon. The stations 
differ by the depth of the overlying water and also the vertical oxygen distribution. The deepest water 
site is station A9 and physical characteristics include a permanent thermocline, halocline and totally 
anoxic conditions in the hypolimnion. Also, the distribution of sulfates, increases towards the bottom 
of the lagoon. Prior to sampling, all collection equipment and supplies such as dredges, corers, spoons, 
scoops and compositing trays that may come into contact with the sample will be cleaned prior to use 
as follows: (a) wash with phosphate-free liquinox soap, (b) tap water rinse, (c) ASTM water (distilled 
water) rinse, (d) methanol rinse, (e) hexane rinse, (f) allow to air dry, and (g) cleaned, decontaminated, 
and dried equipment would be wrapped in aluminium foil or sealed in reclosable plastic bags. Recovery 
of cores from site to laboratory will be completed immediately whereupon sediments will be sectioned 
at 3-5cm intervals for amplicon sequence analysis, single cell, metagenome, and metatranscriptome 
analysis (Figure 1.1). Samples for RNA extractions will be placed in RNAlater to prevent RNA 
degradation and samples for Single Cell analysis will be kept in betaine as it was described previously. 
Also, subsamples will be collected for geochemical analysis. 
An extended physicochemical analysis will be performed matching the sampling points of the amplicon 
sequencing approach, metagenomic and metatranscriptomic analysis. Measurement of pH, electrical 
conductivity (EC), organic matter (OM), organic carbon (C), ash, total soluble polysaccharides, 
anthrone C, protein, total nitrogen (TN), NH4+-N, NO3--N, NO2--N, SO42-, total phosphorus (TP) and 
PO43—P will be performed. In particular, pH and electrical conductivity (EC) will be measured by using 
a Metrohm 632 and a Crison CM35 probe, respectively. Total organic matter, ash and carbon 
determinations will be performed by dry heating (ashing), as previously described. Analysis of total 
nitrogen will be performed by the Kjeldahl method and NH4+-N will be measured by employing the 
indophenol-blue method. Total phosphorus will be estimated after persulfate digestion. Nitrates, 
nitrites, phosphates and sulfates will be determined by Ion Chromatography. Total soluble 
polysaccharides and water extractable anthrone-reactive carbon will be estimated as it has been 
described previously. Total phenolics will be estimated by the Folin-Ciocalteu method. The 
physicochemical analysis will be performed by Assoc. Prof. Dimitra Hela (University of Ioannina) in 
collaboration with Assoc. Prof. Ierotheos Zacharias (University of Patras). 
Based on the results from the amplicon sequencing exercise a minimum set of 5-8 depths will be 
selected for further analysis via single cell genomic, metagenomic and metatranscriptomic sequencing. 
Libraries will be constructed using standard Illumina protocols. For each library, sequencing error rates 
will be quantified by analyzing the sequencing reads from the phiX174 phage genomic DNA that will 
be added to all sequencing runs as an internal control as part of the standard Illumina sequencing 
protocol.  
Generation of Single-Cell Amplified Genomes 
Single-cell sorting, whole-genome amplification, and 16S rRNA gene PCR screening of single cells will 
be performed at Bigelow Laboratory Single Cell Genomics Center using its established protocols , while 
whole-genome amplification, and 16S rRNA gene PCR screening of single cells will be performed at the 
Laboratory of Molecular Genetics and Microbiology, University of Patras. 
Virus concentration method 
Sediment samples collected from the Etoliko Lagoon will be added to MilliQ water and sodium 
pyrophosphate solution (10-mM final concentration) and will be incubated for 15 min. Addition of 
sodium pyrophosphate significantly increases dislodgement of viruses from the sediment relative to 
untreated samples. After incubation, all samples will be shaken manually for 1 min and then 
centrifuged (800 × g; 1 min) to reduce interference due to suspended particles. Afterwards, a Fe-based 
virus flocculation, filtration and resuspension method will be used to recover the viruses from the 
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supernatant. DNA and RNA extraction will be performed from the polycarbonate filters containing the 
precipitated viruses. Viral metagenomic libraries will be prepared separately. 
Metagenomic and metatranscriptomics library preparation 
For the Illumina libraries, 1ug of genomic DNA will be fragmented by nebulization and column 
purification (Qiagen). The DNA fragments will be treated with end repair, A-tailing, and adapter 
ligation using the Illumina Genomic DNA Sample Preparation Kit (Illumina). The ligated products will 
be gel size selected. The purified products will be enriched with 12 cycles of PCR. 
The prepared sample libraries will be quantified using KAPA Biosystem’s next-generation sequencing 
library qPCR kit and run on a Roche LightCycler 480 real-time PCR instrument. The Illumina libraries 
will then be prepared for sequencing on a Illumina HiSeq sequencing platform utilizing a TruSeq paired-
end cluster kit, v3, and Illumina’s cBot instrument to generate a clustered flowcell for sequencing. 
Sequencing of the flowcell will be performed on the Illumina HiSeq 2000 sequencer using Illumina 
TruSeq SBS sequencing kits, v3, following a 2x250 indexed high-output run recipe. For the 
metatranscriptomics library construction a similar approach will be followed after first strand 
synthesis. 
 
Data analysis plan 
Single Cell Genomics 
Recent technological advancements have enabled the large-scale sampling of genomes from 
uncultured microbial taxa, through the high-throughput sequencing of single amplified genomes and 
assembly and binning of genomes from metagenomes. It is true that efforts to conduct MDA and 
sequencing in a high-throughput manner have been heavily impaired by contamination from DNA 
introduced by the environmental sample, as well as introduced during the MDA or sequencing process 
41,42. We will be using ProDeGe, the first fully automated computational protocol for 
decontamination of genomes. ProDeGe uses a combination of homology-based and sequence 
composition-based approaches to separate contaminant sequences from the target genome draft. It 
has been pre-calibrated to discard at least 84% of the contaminant sequence, which results in 
retention of a median 84% of the target sequence. 
Draft sequences for Single Amplified Genomes (SAGs) will be analyzed for genome completeness 
based on a set of conserved single copy genes. For the phylogenetic analysis, we will scan the 
assemblies for homologs of a set of 38 marker genes and generate a series of maximum likelihood 
marker gene trees in order to detect robust relationships between phyla and explore possible 
superphyla formations. The marker gene tree results will be compared to 16S rRNA gene phylogenies. 
We will reconstruct the main metabolic features of the SAGs including a scan for sugar and amino acid 
degrading enzymes, autotrophic pathways, enzymes involved in the energy metabolism, and the 
environmental response. We also anticipate discovering novel and unusual metabolic features when 
screening these unique SAGs, as we have reported previously for other candidate phyla 3. 
 
Metagenomic/Metatranscriptomics 
Metagenomic and metatranscriptomic data will be analyzed using the IMG system (DOE-JGI). From the 
anticipated datasets, we will construct complete or partial prokaryotic and single eukaryotic genomes. 
Using Hidden Markov Models and publicly available datasets we will functionally annotate detected 
genes, recognize signal peptides and attempt to detect the localization of the enzymes. 
Furthermore, we will use KEEG and MetaCyc databases to identify the metabolic potential, reconstruct 
catabolism and respiration strategies. We will reconstruct the main metabolic features of the most 
dominant bacterial/archaeal strains including a scan for sugar and amino acid degrading enzymes, 
autotrophic pathways, enzymes involved in the energy metabolism, and the environmental response. 
This will vastly improve our understanding of the role of the uncultured microbial community of the 
Etoliko lagoon. 
 
Viral Metagenomic/Metatranscriptomic 
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The viral sequence repository IMG/VR will be used as a reference for this mapping exercise for the 
viral grouping step and will be used to hint at the presence of viruses with low abundance in a target 
metagenome 
 
το οποίο αναλύεται στα κάτωθι παραδοτέα: 
1. Phylogenetic analysis based on 16S rRNA and ITS2 amplicon sequencing data 
2. Single amplified genomes 
3. Metagenomic and meta-metatranscriptomic libraries 
4. Metabolic features of dominant microorganisms 
5. Sediment virome 
6. Anaerobic pure cultures deposited to National and International Microbial Collections 
7. Report on the phylogenetic analysis of the isolated bacteria  
8. Genomic sequences of isolated strains and accession numbers  
9. Metabolic profile of the isolated strains  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αμοιβή1 αναδόχου: 41.003,32. €2 με ανώτατη μηναία αμοιβή η οποία θα οριστεί λαμβάνοντας υπόψη 
τα έτη από την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα και τα προβλεπόμενα στην «1η Προκήρυξη 
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού 
εξοπλισμού μεγάλης αξίας»],  
Διάρκεια ανάθεσης: 17 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης3  
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/11/2021  
 
Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα α) με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία 
βάση εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης και β) με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, 
κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και την αρμόδια Επιτροπή 
όπου αυτή προβλέπεται βάσει των ειδικότερων διατάξεων διαχείρισης.  
  
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας 
και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα  και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
Προσόντα4: 

 
1 Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έργου σύμφωνα με τον κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής και τις κείμενες διατάξεις, μετά από εντολή του Επιστημονικού 
Υπεύθυνου.  
2 Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδότη εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση 
υπαγωγής του σε καθεστώς Φ.Π.Α. 
3 Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Πατρών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, 
μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής. 
4 Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 
αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν 
από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 ≪ Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ≫ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της 
επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 
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1. Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας  ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
2. Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο 
3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές σχετικές με το υπό ανάθεση έργο 
4. Εργαστηριακή εμπειρία στη μικροβιακή ανάλυση με μοριακές τεχνικές και με την 

χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών αλληλούχισης. 
5. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
Βαθμολογία Κριτηρίων  

Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου 
Βαθμολόγηση 

(σε αριθμό 
μορίων) 

1 
Πτυχίο  Γεωπονίας ή Βιολογίας  ή 
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα ON/OFF 

 
 

 

2 

Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικό 
αντικείμενο σχετικό με το υπό 

ανάθεση έργο 
 

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση 

απορριπτέα ON/OFF 
 

3 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

με κριτές σχετικές με το υπό 
ανάθεση έργο 

2 μόρια ανά δημοσίευση 30 max 

4 

Εργαστηριακή εμπειρία στη 
μικροβιακή ανάλυση με μοριακές 
τεχνικές και με την χρησιμοποίηση 
νέων τεχνολογιών αλληλούχισης 

5 μόρια ανά εξάμηνο 25 max 

5 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση: 15 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 10 μόρια 
Καλή γνώση: 5 μόρια 

15 max 

 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 « Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» v) κάτοχοι διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 
98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613). 
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Συνέντευξη 
 

Αν δεν προσέλθει ο υποψήφιος για 
συνέντευξη, απορρίπτεται 

Εφόσον κριθεί αναγκαία
 θα αξιολογηθούν: 
Α) οι οργανωτικές ικανότητες, 

επικοινωνιακές ικανότητες 
Β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 

ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
Γ) δυνατότητα προσαρμογής στο 

νέο περιβάλλον 

30 max 

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Συστημάτων και 
Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο), 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://uproskliseis.upatras.gr/ , μέχρι 
την 08/10/2021 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης).  
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 
 

1. Διαβιβαστικό Πρότασης 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Τίτλοι σπουδών 
4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας  
5. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την παράγραφο 16 των Λοιπών Όρων της παρούσης 
 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  
διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τσιάμη Γεώργιο 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συστημάτων και Εφαρμοσμένης Γονιδιωματικής, του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 26410-74149, e-mail: 
gtsiamis@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. 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο 
http://uproskliseis.upatras.gr/ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 

2. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του Έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. 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 στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των προσόντων με τη 
σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή. 

4.  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη ή και γραπτή δοκιμασία όσους 
υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προτάσεων. 

6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ η τυχόν επιλογή υποψηφίου έχει το 

http://uproskliseis.upatras.gr/
mailto:gtsiamis@upatras.gr
http://uproskliseis.upatras.gr/
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χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα 
ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε 
βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν 
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν 
και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

9. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

10. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 

11. 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. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης μίσθωσης έργου  και κατά 
τους όρους της σύμβασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μονομερής αντικατάσταση του/των 
επιλεγέντος/ων με άλλον/ους υποψήφιο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον  πίνακα κατάταξης. 

13. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της σύμβασης, καθότι 
επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεως, καθώς και ο 
αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων 
οιασδήποτε αξιώσεως των υποψηφίων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

14. Η ανάθεση του αντικειμένου της σύμβασης μίσθωσης έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του Έργου καθώς και  τον «Οδηγό Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης Έρευνας» της Αναθέτουσας Αρχής. 

15. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου  δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι αποδέχεται 
πλήρως το περιεχόμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης και ότι 
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης ή στη μη σύναψη της 
σύμβασης. 

16. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται εγγράφως με υποβολή σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης, ότι με την υποβολή υποψηφιότητας παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης 
των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο 
αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

17. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

18. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής 
(http://research.upatras.gr/el) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος  

Αντιπρύτανης  Έρευνας   
και Ανάπτυξης 

http://research.upatras.gr/el
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – Ν. 4485/2017 
Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΗΛ: 2610-997888  FAX: 2610-996677  
E-mail: rescom@upatras.gr – Url:  http://research.upatras.gr 

 
 

Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  
 
 

Επώνυμο: ………………………………………… 
Όνομα: …………………………………………..... 
Διεύθυνση: ……………………………………….. 
Τηλ.: ……………………………………………… 
Κιν.: ………………………………………………. 
Email: ……………………………………………..   
    

  

 
Θέμα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 
ΕΛΚΕ Π.Π ……../….-….-2021 
 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή 
έργου …………………………………………… (τίτλος του υπό ανάθεση έργου) 
…………………………………………………………………. στο πλαίσιο της πράξης / δράσης / έργου  
«………………………(τίτλος)……………….» με κωδικό (ΦΚ/MIS) …………………….. 
 
 
� 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)… 
 

   
Πάτρα,      /       /2021     
(Υπογραφή) 
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