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Θέμα: Πλήρωση εννέα (9) θέσεων βίο-επιστημόνων στα πλαίσια της εθνικής 
συγχρηματοδότησης (Matching funds) για το έτος 2016 (αρ. αποφ.17156/2-2-2017), 
στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τo Δ.Σ. 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» όπως ισχύει 
2. Το Π.Δ. 93/95 (ΦΕΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (E.KE.B.E. 
A. ΦΛΕΜΙΓΚ), τις τροποποιήσεις αυτού από τα Π.Δ. 362/95 (ΦΕΚ Α 193/14.09.1995) και 
Π.Δ. 198/97 (ΦΕΚ Α 156/30.07.1997), καθώς και τις άλλες διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 
3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
4. Τη σχετική απόφαση της 179ης Συνεδρίας (14-02-2017) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης 
5. Το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 709 / 23.12.2016, περί διορισμού Διευθυντού, ορισμού Προέδρου του 
Δ.Σ. και ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ 
6. Την απόφαση της 177ης (29-12-2016) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ, με 
την οποία αναπληρώνεται προσωρινά ο Διευθυντής του Κέντρου από την Αντιπρόεδρο του 
Δ.Σ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων βίο-επιστημόνων στα πλαίσια 
της εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching Funds) για το έτος 2016 (αρ. αποφ.17156/2-2-
2017), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 
 
Ακολουθεί η Προκήρυξη. 
 
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 
 
Έλσα Ροκοφύλλου 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds), 
το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει 9 θέσεις βίο-
επιστημόνων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάρκεια τριών μηνών, όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Κωδικός Θέσης Ειδικότητα/Πτυχίο Εξειδίκευση 

1 201702AV_MF1 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc  

Παθοφυσιολογία χρόνιων 
φλεγμονωδών ασθενειών σε in vivo 
ζωϊκά πρότυπα 

2 201702AV_MF2 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc 

Διερεύνηση του ρόλου ρυθμιστικών 
παραγόντων σε χρόνιες 
φλεγμονώδεις παθήσεις/καρκίνο 

3 201702KD_MF3 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc 

Φαινοτυπική και μοριακή ανάλυση 
διαγονιδιακών συστημάτων, 
βιολογία του RNA 

4 201702KD_MF4 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος BSc 

Μελέτη διασύνδεσης μονοπατιών  
σηματοδότησης και  
ριβονουκλεοπρωτεϊνών κατά την  
φλεγμονώδη απόκριση 

5 201702KV_MF5 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc 

Aνάλυση κυτταρικής μετακίνησης 
με έμφαση σε τεχνικές μοριακής 
απεικόνισης 

6 201702KV_MF6 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc  

Ανάλυση κυτταρικών λειτουργιών 
με τεχνικές υψηλής απόδοσης 

7 201702SM_MF7 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc 

Διερεύνηση μηχανισμών 
παθοβιολογίας στη Δροσόφιλα 
 

8 201702SM_MF8 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος MSc 

Μηχανισμοί εξοικείωσης στη 
Δροσόφιλα 
 

9 201702KG_MF8 Βιοεπιστήμονας, 
κάτοχος PhD 

Ανάλυση μοριακών και κυτταρικών 
μηχανισμών παθογένεσησ χρόνιων 
φλεγμονωδών/νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών σε ζωϊκά πρότυπα.  

 
Απαιτούμενα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων  

 Μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, όπως αναφέρεται στον 

παραπάνω πίνακα 

 Εμπειρία συναφή με την εξειδίκευση της θέσης 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

• Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα ) 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων) 

• Ονόματα τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές 

• Αναφορά στον κωδικό θέσης για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση  

Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 
τις 20 Μαρτίου 2017 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: tzoli@fleming.gr 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης: ….» (όπως αυτός αναφέρεται στον παραπάνω 
πίνακα αντιστοίχως).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο +30 
210 96 56 310 (εσωτερικό 170) ή στο email: secretariat@fleming.gr. 
Αξιολόγηση προτάσεων  

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα γίνει με βαθμολόγηση των εξής κριτηρίων: 
Α/Α Προσόν – Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης 

1 Βιογραφικό (Ακαδημαϊκές σπουδές) 0 - 20 

2 Ερευνητική εμπειρία 0 - 20 

3 Συνάφεια με το αντικείμενο 0 - 30 

4 Τεχνολογικές δεξιότητες 0 - 30 

ΣΥΝΟΛΟ 0 - 100 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ 
(www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα 
υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα 
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από τους όρους 
του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 
Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή 
να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, 
αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία 
με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
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