
 

 
 

 
 

 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” 

ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, 

Τ.Κ. 16672 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.: +30 210 9656310-11 

E-mail: secretariat@fleming.gr 

 

Βάρη, 02/08/2018 

Αρ. πρωτ.:  473 

 

Θέμα: 201807EDK_ED // Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού με ειδίκευση 

στις Βιοεπιστήμες στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού 

μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων 

τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης 

φαρμάκων» στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τo Δ.Σ. του EKEBE Φλέμιγκ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» όπως ισχύει 

2. Το άρθρο 64 του Ν.4485/17 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

3. 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» 

4. 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 σε συνδυασμό με το ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ. 213 / 16.4.2018, περί ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ 

5. 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» 

6. Τις διατάξεις του Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996) 

7. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 περί Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(ι) της ΠΥΣ 33/2006  περί Αναστολής Διορισμών 

στο Δημόσιο Τομέα σε συνδυασμό με το άρθρο 93 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει 

τροποποιημένο από το άρθρο 24 παρ. 1 του ν 4386/2016 και την παρ. 2α του άρθρου 64 του 

ν. 4485/2017 

9. Την από  28/6/2018 (Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2210) απόφαση ένταξης του Έργου “Ανάπτυξη 

ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας 

αξιολόγησης φαρμάκων (BreastCaRANKL)” 

10. Τη σχετική απόφαση της 205ης Συνεδρίας (9/7/2018) του Δ.Σ. του Κέντρου, με την 

οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου  

11. Τη σχετική απόφαση της 206ης Συνεδρίας (20/7/2018) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 

οποία εγκρίνεται η προκήρυξη των θέσεων στα πλαίσια του Έργου «Ανάπτυξη ενός 

πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και 

καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας 

αξιολόγησης φαρμάκων» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο 

«Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο 

ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής 

πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων» στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 

 

Ακολουθεί η Προκήρυξη 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  

ΑΔΑ: 60ΗΝ469ΗΚΚ-ΧΞΞ



 

 
 

 
 

 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Βάρη, 02/08/2018 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου 

RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών 

ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων», 

ακρωνύμιο "BreastCaRANKL" και κωδικό MIS 5030527, 3ετούς διάρκειας,  το οποίο έχει 

ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το 

οποίο θα συναφθεί σύμβαση πλήρους απασχόλησης, εργασίας ορισμένου χρόνου και 

προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του 

σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας 

πρόσκλησης. 

ΘΕΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο εργαστήριο Ντούνη του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ μέσω 

σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η 

αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. 

Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται παρακάτω. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσης του καρκίνου του 

μαστού μέσω της δημιουργίας και ανάλυσης ορμονο-επαγόμενου μοντέλου καρκίνου του 

μαστού σε διαγονιδιακά ποντίκια με σκοπό την ανάπτυξη πλατφόρμας προκλινικής 

αξιολόγησης φαρμάκων για τον καρκίνο του μαστού. Το αντικείμενο της παρούσας θέσης 

είναι η γονοτύπηση διαγονιδιακών ποντικιών, η επαγωγή καρκίνου του μαστού σε ποντίκια, 

η ανάλυση έκφρασης στον μαστό, τεχνικές απεικόνισης μαστού, ανάλυση σηματοδοτικών 

μονοπατιών καρκινογένεσης στο μαστό διαγονιδιακών ποντικιών. 

 

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της  

παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα Αντικείμενο 
Επίπεδο 
Σπουδών 

Διάρκεια 
(Μήνες) 

201807EDK_PhDED Βιοεπιστήμονας 
Δημιουργία και ανάλυση 
καρκίνου του μαστού σε 
διαγονιδιακά ποντίκια 

PhD 6 

201807EDK_MScED 
Βιοεπιστήμονας/
Χημικός 

Δημιουργία και ανάλυση 
καρκίνου του μαστού σε 
διαγονιδιακά ποντίκια 

MSc 6 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων 

και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του έργου. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΚΕΒΕ 

ΦΛΕΜΙΓΚ και στο επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα. Οι συμβάσεις 

δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

του ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη 

διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 1/10/2018. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

 

201807EDK_PhDED  

Απαιτούμενα προσόντα: Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 Βασικός τίτλος σπουδών στις 
Bιοεπιστήμες 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις 
Bιοεπιστήμες 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις 
Bιοεπιστήμες με έμφαση στην 
Μοριακή Γενετική 

 Μεταδιδακτορική έρευνα τουλάχιστον 
3 ετών στη Μοριακή Γενετική 

 Γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 

 Εμπειρία στον χειρισμό ζώων εργαστηρίου 
και σε μεθόδους γονοτύπησης.  

 Εμπειρία στη δημιουργία και ανάλυση 
διαγονιδιακών ποντικών.  

 Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής & 
κυτταρικής βιολογίας, βιοχημείας και 
κυτταροκαλλιέργειας.  

 Εμπειρία στην ανάλυση οστών ποντικιών 
με μικροτομογραφία (μCT) 

 

201807EDK_MScED  

Απαιτούμενα προσόντα: Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 Βασικός τίτλος σπουδών στις 
Bιοεπιστήμες/Xημεία 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις 
Bιοεπιστήμες/Χημεία 

 Γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 

 Εμπειρία στον χειρισμό ζώων εργαστηρίου 
και σε μεθόδους γονοτύπησης.  

 Εμπειρία στην ανάλυση διαγονιδιακών 
ποντικών.  

 Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής & 
κυτταρικής βιολογίας, βιοχημείας και 
κυτταροκαλλιέργειας.  

 Εμπειρία σε ιστολογική ανάλυση και 
ανοσοϊστοχημεία μαστού ποντικού. 

 Μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών στην 
καρκινογένεση του μαστού 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης 

1 Βιογραφικό (Ακαδημαϊκές σπουδές) 0 – 30 

2 Ερευνητική/εργασιακή εμπειρία  0 – 30 

3 Συνάφεια Τεχνολογικών Δεξιοτήτων 0 – 40 

ΣΥΝΟΛΟ 0 – 100 

 

Θα επιλεγούν οι 3 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να 

εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα) 

 Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών 

 Ονόματα τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο PDF το αργότερο μέχρι 30/08/2018. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό email στη 

διεύθυνση: positions@fleming.gr με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ………» (βλ. ανωτέρω πίνακα). Αντικατάσταση 

της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε 

κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Ελένη Ντούνη στο τηλέφωνο 210-96.56.310 (εσωτερικό 150) ή στο email douni@fleming.gr . 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 

αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό 

του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος 

της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». Η 

Επιτροπή παραμένει ίδια καθ΄ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της 

mailto:positions@fleming.gr
mailto:douni@fleming.gr
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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 στο Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 

(www.fleming.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης 

έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση positions@fleming.gr 

εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων διέπεται από την τήρηση των 

προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να επιβεβαιώνει τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης 

ένστασής  της/ου και να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ένστασης 

δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του E.KE.B.E. 

ΦΛΕΜΙΓΚ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας 

έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 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 κατά την πρόσληψη. 

2. Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος 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.  

3. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
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