171η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Β.Ε «ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ» / 24 Ιουνίου 2016
Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΕΒΕ «ΑΛ.
ΦΛΕΜΙΓΚ» επί της οδού Αλ. Φλέμιγκ 34 στη Βάρη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Κέντρου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Χ. Σαββάκη και παρόντων της Αντιπροέδρου κας Έ.
Ροκοφύλλου και των μελών κ.κ. Γ. Παναγιώτου, Γ. Παπαθανασίου, καθώς και των κ.κ. Γ. Κόλλια, Ε.
Σκουλάκη και Ι Ταλιανίδη ως προσκεκλημένων, με Θέμα 9 Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 9: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόσληψη Ερευνητή Γ’ Λειτουργικής
Γονιδιωματικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 και 30 παρ 1 και 3 του Ν.4310/2014 για την 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. Τη σχετική απόφαση της 166ης Συνεδρίας (16 Δεκεμβρίου 2015) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία
εγκρίθηκε η προκήρυξη της θέσης, προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 19/1/2016 στην ιστοσελίδα του
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ (http://www.fleming.gr/jobs/open-positions), καθώς και στη Διαύγεια στις
20/1/2016 (σχετ. ΑΔΑ: 6Ε3Β469ΗΚΚ-826)
4. Την από 18/3/2016 γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου
5. Τη σχετική απόφαση της 168ης Συνεδρίας (18 Μαρτίου 2016) του Δ.Σ. του Κέντρου, με την οποία
ορίστηκε η Επιτροπή Κρίσης αποτελούμενη από τους Σαββάκη Χαράλαμπο, Επιστημονικό Διευθυντή
του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, Αϊδίνη Βασίλειο, Ερευνητή Α’ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”, Κόλλια Γεώργιο,
Καθηγητή Πειραματικής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοντογιάννη
Δημήτριο, Ερευνητή Α’ ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, Μόσιαλο Γεώργιο, Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας-ΒιοχημείαςΒιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μπούμπα
Δημήτριο, Καθηγητή Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ταλιανίδη Ιωάννη,
Ερευνητή Α’ ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ-Υπεύθυνο Τομέα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
6. Το από 18.04.2016 Πρακτικό Αξιολόγησης της ανωτέρω Επιτροπής Κρίσης, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ”
Σήμερα, Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00, συνεδρίασε η Επιτροπή Κρίσης, η οποία συστάθηκε
με την από 18/3/2016 (168η συνεδρίαση) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ” σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 93/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 και ειδικότερα των
άρθρων 29 παρ. 4 και 7 και 30 παρ. 1 και 3, και αποτελείται από τους κ.κ. Αϊδίνη Βασίλειο, Ερευνητή Α’
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”, Κόλλια Γεώργιο, Καθηγητή Πειραματικής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοντογιάννη Δημήτριο, Ερευνητή Α’ ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, Μόσιαλο Γεώργιο,
Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας-Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μπούμπα Δημήτριο, Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ταλιανίδη Ιωάννη, Ερευνητή Α’ ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ-Υπεύθυνο Τομέα Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, Στην Επιτροπή Κρίσης συμμετέχει εκ του νόμου και ο Επιστημονικός
Διευθυντής του Κέντρου, κος Σαββάκης Χαράλαμπος.
H Επιτροπή Κρίσης, όλα τα μέλη της οποίας ήταν παρόντα, συνεδρίασε στην αίθουσα του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Β.Ε., στη Βάρη Αττικής, προκειμένου να επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την
προκηρυχθείσα θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Γονιδιωματική

Ποσοτικών Χαρακτήρων και Πολυπαραγοντικών Ασθενειών» για τον Τομέα Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ».
Ο Συντονιστής της Επιτροπής κ. Σαββάκης ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους σε αυτή την
κρίση και έκανε μια συνοπτική παρουσίαση της εισήγησης, η οποία, μαζί με τα βιογραφικά των
υποψηφίων, είχε σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη στις 5 Απριλίου 2016. Όλοι οι υποψήφιοι είχαν
κληθεί να παραστούν, προκειμένου να προβούν σε σύντομη παρουσίαση του έργου τους.
Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση (όπως προκύπτει από την λεπτομερώς αιτιολογημένη από
5/4/2016 εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου κου Χ. Σαββάκη, που αποτελεί μέρος του παρόντος
πρακτικού), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 29 παρ. 11 του ν. 4310/2014,
που ορίζουν τα παρακάτω :
1.
Άρθρο 18 παρ. 2 «Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και
κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την
παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων
(devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και
διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι οργανικοί επιστήμονες ερευνητικών
κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που
απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας
του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή
τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’
αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, οι
ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
α) Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ή το διορισμό ερευνητή σε κάθε
βαθμίδα είναι τα εξής:
αα) Για τη Γ΄ βαθμίδα («Εντεταλμένος ερευνητής»), ο ερευνητής έχει εμπειρία τριών ετών στην
εκτέλεση ερευνητικού έργου, ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να αναζητεί και να
προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του
ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου.»
2.
Άρθρο 29 παρ. 11 «Η ειδική επιτροπή κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε
υποψήφιο. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αφορούν, ιδίως:
α) Τον αριθμό και την ποιότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εθνικά ή διεθνή) ή των
αιτήσεων για την απόκτησή τους και τη φάση στην οποία βρίσκονται
β) Τις επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις υπό μορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή
περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία
γ) Την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ιδίως από μεγάλα διεθνή
βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε μεγάλα
διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώμες κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου
δ) Τις εισροές από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που ο υποψήφιος έχει
προσελκύσει στο ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο
ε) Τη συμβολή του στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
ζ) Τη συμμετοχή του στη δημιουργία τεχνοβλαστών
η) Το διδακτικό του έργο
θ) Τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε
εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεμινάρια που έχει οργανώσει, τη
συμμετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και την οργάνωση
τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριμένες θέσεις αλλοδαπών ΑΕΙ ή ερευνητικών κέντρων, την
εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης της έρευνας
ι) Τη συμμετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ΕΤΑΚ.»
Υποψήφιοι για την θέση ήταν οι:
- Δασκαλόπουλος Ευάγγελος
- Δεληκωνσταντίνου Γεωργία
- Δήμα Αντιγόνη
- Μποντίνας Γεώργιος
Οι προαναφερθέντες υποψήφιοι, πλην του κου Μποντίνα, ο οποίος δεν προσήλθε, σε σύντομες
ατομικές συνεντεύξεις παρουσίασαν την επιστημονική τους πορεία και τα έως τώρα σημαντικότερα
επιτεύγματά τους, ανέπτυξαν τα μελλοντικά ερευνητικά τους σχέδια και υποστήριξαν την καταλληλότητά
τους για τη θέση.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 29 παρ 11 του Ν.
4310/2014, τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων, τις συνεντεύξεις που αυτοί έδωσαν, τη συζήτηση
που ακολούθησε και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη, ειδικά
αιτιολογημένη, από 5/4/2016 εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου στην οποία αναφέρεται, κατατάσσει
στην 1η θέση ομόφωνα την κα Δήμα.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, δεν κρίνονται εκλόγιμοι είτε λόγω μη
συνάφειας με το αντικείμενο, είτε διότι γιατί δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τη δυνατότητα αυτόνομης
έρευνας.
Ο κ. Δασκαλόπουλος διαθέτει εν μέρει το τυπικό προσόν για την πλήρωση της θέσης Ερευνητού Γ΄
βαθμίδας, όμως η ερευνητική εμπειρία του και τα ενδιαφέροντα του δεν είναι συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο της προκήρυξης.
Η κα Δεληκωνσταντίνου είναι σε πρώιμο στάδιο της επιστημονικής καριέρας και δεν διαθέτει το τυπικό
και ουσιαστικό προσόν της εμπειρίας στο επιστημονικό πεδίο που ορίζει η προκήρυξη για την πλήρωση
της θέσης Ερευνητού Γ΄ βαθμίδας.
Ο κ. Μποντίνας διαθέτει εν μέρει το τυπικό και ουσιαστικό προσόν της εμπειρίας στο επιστημονικό πεδίο
που ορίζει η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Ερευνητού Γ΄ βαθμίδας.
Η Επιτροπή κρίνει ότι μόνο η κα Δήμα έχει ισχυρή συνάφεια με το αντικείμενο. Στη φάση αυτή της
σταδιοδρομίας της είναι σε θέση να αναλάβει θέση Ερευνητή Γ΄ και μπορεί να προσελκύσει
χρηματοδότηση για τη συνέχιση της έρευνάς της. Η Επιτροπή τής πρότεινε συμβουλευτικά να
περιορίσει το εύρος των ερευνητικών ενδιαφερόντων της, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς και να
επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου έργου που θα έχει το δικό της στίγμα.
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 29 παρ. 11 του ν.
4310/2014, τα βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων, τις συνεντεύξεις που αυτοί έδωσαν, τη συζήτηση
που ακολούθησε και την από 5/4/2016 εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, προτείνει ομόφωνα την
επιλογή της κας Αντιγόνης Δήμα για την θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Λειτουργική Γονιδιωματική Ποσοτικών Χαρακτήρων και Πολυπαραγοντικών Ασθενειών» στον Τομέα
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ».

Ο Συντονιστής της Επιτροπής

Χαράλαμπος Σαββάκης
Επιστημονικός Διευθυντής Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”

Τα τακτικά μέλη:

Αϊδίνης Βασίλειος
Ερευνητής Α’ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”

Κόλλιας Γεώργιος
Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοντογιάννης Δημήτριος
Ερευνητής Α’ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”

Μόσιαλος Γεώργιος
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας-Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μπούμπας Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ταλιανίδης Ιωάννης
Ερευνητής Α’ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλέμιγκ”-Υπεύθυνος Τομέα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής»

Το ΔΣ, αποδέχεται και εγκρίνει την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία:
Για τη θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Λειτουργική Γονιδιωματική Ποσοτικών
Χαρακτήρων και Πολυπαραγοντικών Ασθενειών»” στον Τομέα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» επιλέγεται η Αντιγόνη Δήμα, Αρ. πρωτ. αίτησης 4627/17-2-2016 (ΒιολόγοςImperial, College, University of London, UK, MSc in Human Biology-University of Oxford, UK, Phd–
University of Cambridge, UK).
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, δεν κρίθηκαν εκλόγιμοι, είτε λόγω μη
συνάφειας με το αντικείμενο, είτε διότι γιατί δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τη δυνατότητα αυτόνομης
έρευνας, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην εισήγηση της Επιτροπής στην οποία αναφέρεται το ΔΣ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δηλαδή έως τις 13/7/2016,
καθώς και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, (α) στους ατομικούς φακέλους και τον
πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο
τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην
Γραμματεία του Κέντρου, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς (ιδιοχείρως
ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας). Τυχόν ενστάσεις θα
αξιολογηθούν από την επιτροπή, οι αποφάσεις της οποίες θα είναι οριστικές.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ζητηθεί
από την κα Αντιγόνη Δήμα, η αποδοχή της θέσης εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη
αποδοχής, η διαδικασία επιλογής θα κηρυχτεί άγονη.

