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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – Ν. 4485/2017 
Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΗΛ: 2610-996660  FAX: 2610-996677  
E-mail: rescom@upatras.gr – Url:  http://research.upatras.gr 

Πάτρα,   08/10/2018     
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 51432 

 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»   

  

 
 

ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 

 

ΕΡΓΟ: «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και 
Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΚ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/MIS ΕΡΓΟΥ:  80317 / 5002755  

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής 

Υποτροφίας σε δύο (2) υποψ. Διδάκτορες  
 
 

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 άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018 καθώς και το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018 

6. 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 από Αρχές 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων» 

7. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα 

8. Τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έρευνας» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών 

9. Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4047/1137/Α2/29.07.2016 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (ΑΔΑ: Ψ0ΜΝ4653Ο7-ΡΩΞ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Την από 31/10/2017 (5545/1673/A2) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή 
για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική 
(BIOIMAGING-GR)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

11. την από 19/07/2018 (4447/Β1/916) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ελληνική 
Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και 
την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

12. την από 06.11.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών περί αποδοχής 
εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο  «Ελληνική ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση 
Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» (Συνεδρίαση 526/06.11.2017)  

13. την από 07.02.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Πατρών κατά την οποία 
έγινε αποδεκτή η απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του υποέργου 15 με τίτλο: «BIOIMAGING-GR-UoP» 
της Πράξης με τίτλο  «Ελληνική ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση 
Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» (Συνεδρίαση 538/07.02.2018) 

 
και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 565/01-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «BIOIMAGING-GR- UoP» της Πράξης 
«Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών 
στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» 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 
χορηγήσει  δύο (2) υποτροφίες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα 
με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018,  ως κάτωθι: 
 
Θέσεις με α/α3 και α/α4  

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου που θα ανατεθεί: Ανάπτυξη μεθόδων απεικόνισης και ανάλυσης 
εικονοσειρών. Υποστήριξη παροχής πρόσβασης στο Νανοχειρουργικό Μικροσκόπιο του Πανεπιστημίου 
Πατρών και δικτύωση. 
Για συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 

 ΠΕ 3 : Επιστημονική Συνεργασία 

 ΠΕ4 : Υπηρεσίες-Πρόσβαση 

 ΠΕ 5: Δικτύωση 

 ΠΕ 6: Διάχυση 

Με Συμβολή στα κάτωθι παραδοτέα του έργου : 
Π3.29  Αναφορά για την ανάπτυξη απεικονιστικών μεθόδων μελέτης  δυναμικών διεργασιών στον 
κυτταρικό κύκλο και μετά από εντοπισμένη βλάβη στο DNA σε ζωντανά κύτταρα, μήνας ολοκλήρωσης 
Μ36 
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Π3.30 Αναφορά για μεθόδους ταχείας ανάλυσης εικονοσειρών στο χώρο και το χρόνο, μήνας 
ολοκλήρωσης Μ36 
Π4.25 Αναφορά για την παροχή πρόσβασης στο Νανοχειρουργικό Μικροσκόπιο του Παν Πατρών και την παροχή 
υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, μήνας ολοκλήρωσης Μ36 

Π5.13  Συμμετοχή στις συναντήσεις της υποδομής Bioiomaging-GR, και συναντήσεις με εθνικά ή/και 
ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, συμβολή στην πλατφόρμα δικτύωσης, μήνας ολοκλήρωσης Μ36 
Π6.17 Τρεις παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Μ36 
 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/01/2021 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: 
Αµοιβή αναδόχου: 10.000 € 
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 10 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/11/2018  
 
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
Απαραίτητα προσόντα: 

1. Απόφοιτοι Τμημάτων AEI Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων  
2. Υποψήφιοι Διδάκτορες (εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών 3ου κύκλου) 
3. Εργαστηριακή εμπειρία στη μελέτη μοριακών μηχανισμών σε κύτταρα 

ανθρώπου/ζώων/οργανισμών μοντέλων με μικροσκοπικές τεχνικές   
4.  Εμπειρία σε προηγμένες τεχνικές μικροσκοπία, συμπεριλαμβανομένης μικροσκοπίας time-lapse 

και μεθόδους ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίας 
5.  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

 
Επιθυμητά προσόντα 

1. ΜΔΕ Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων 
2. Σχετικές δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια 
3. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα 
4. Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών/οργάνωση υποδομών/παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

έρευνας 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(αριθμός 
μορίων) 

1 Απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ Βιολογίας 

και συναφών ειδικοτήτων 

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα. ΟΝ/ΟFF 
Βαθμολόγηση ανάλογα με 
επίδοση και συνάφεια 
μαθημάτων. 

Max: 5 μόρια 

2 Υποψήφιοι διδάκτορες  Η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα. ΟΝ/ΟFF 

 

3 Εργαστηριακή εμπειρία στη μελέτη 
μοριακών μηχανισμών σε κύτταρα 
ανθρώπου/ζώων/οργανισμών 
μοντέλων με μικροσκοπικές τεχνικές   

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 3 
καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα. ΟΝ/ΟFF 
Βαθμολόγηση ανάλογα με βαθμό 
πλήρωσης κριτηρίου (διάρκεια 
και εύρος εμπειρίας) 

Max: 15 μόρια 

4 Εμπειρία σε προηγμένες τεχνικές Η μη πλήρωση του κριτηρίου 4 Max: 15 μόρια 
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μικροσκοπία, συμπεριλαμβανομένης 
μικροσκοπίας time-lapse και 
μεθόδους ανάλυσης εικόνων 
μικροσκοπίας 
 

καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα. ΟΝ/ΟFF 
Βαθμολόγηση ανάλογα με βαθμό 
πλήρωσης κριτηρίου (διάρκεια 
και εύρος εμπειρίας) 

5 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

 

Η μη πλήρωση του κριτηρίου 5 
καθιστά την πρόταση 
απορριπτέα. ΟΝ/ΟFF 
Βαθμολόγηση ανάλογα με βαθμό 
γνώσης (άριστη  5, πολύ καλή 
2.5, καλή 1) 

Max: 5 μόρια 

6 ΜΔΕ Βιολογίας και συναφών 

ειδικοτήτων 

Βαθμολόγηση ανάλογα με 
επίδοση και συνάφεια 
μαθημάτων. 

Max: 10 μόρια 

7 Σχετικές δημοσιεύσεις και  

παρουσιάσεις σε συνέδρια. 

 

Βαθμολόγηση ανάλογα με 
ποιότητα – συνάφεια 
δημοσιεύσεων. 

Max: 10 μόρια 

8 Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά 

έργα 

Βαθμολόγηση ανάλογα με τη 
διάρκεια - συνάφεια  

Max: 10 μόρια 

9 Εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών/ 
οργάνωση υποδομών/ παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης έρευνας 
 

Βαθμολόγηση ανάλογα με βαθμό 
πλήρωσης κριτηρίου (διάρκεια 
και εύρος εμπειρίας) 

Max: 15 μόρια 

10 Συνέντευξη Θα αξιολογηθεί η 
συνεργασιμότητα, αυτενέργεια, 
ικανότητες διαχείρισης 
ανθρώπων/έργων, ικανότητα 
συγγραφής παραδοτέων 

Max: 15 μόρια 

  ΣΥΝΟΛΟ Max: 100 μόρια 

 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας 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 
30/10/2018 (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. Άλλα (συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα αναφέρονται 

στο Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) 
 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων 
προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε 
κατάλληλους σε συνέντευξη. 
 
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, του Τμήματος 
Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610-997610, ή στο e-mail: 
lygerou@med.upatras.gr) (κα Ζωή Λυγερού) 
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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 συμφωνητικό ανταποδοτικής υποτροφίας 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 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. 

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 του 
συμφωνητικού ανταποδοτικής υποτροφίας 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 του συμφωνητικού, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεγέ-ντος/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 του 
συμφωνητικού, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 
συμφωνητικών, 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 αντικειμένου εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Οδηγό εφαρμογής του ΕΛΚΕ ή και του προγράμματος.   

13. 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 του φορέα, που αφορά στην αναβολή ή στη 
ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

14. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Π. 
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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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Δ ι α β ι β α σ τ ι κ ό  Π ρ ό 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 ……../….-….-
20.. 
 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
υποτροφίας για την παροχή του έργου «..................………………………….…………………………………………….……….» 
 στο πλαίσιο της πράξης «………………………(τίτλος πράξης)……………………….» με κωδικό (ΦΚ/MIS) 
…………………….. 
 

 Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης 

 Δεν θα λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε θα λαμβάνω συγχρόνως υποτροφία 
από άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ ή προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

 
 
Συνημμένα: 
1) 
2) 
3)… 
 
 

       Πάτρα,      /       /20     
       Υπογραφή 
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