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Θέμα:  202102Dod_BSc // Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση δύο (2) 

θέσεων έκτακτου προσωπικού/Βιοεπιστημόνων στο πλαίσιο του Έργου «An 
interspecies approach to model differential cognitive effects of Neurofibromin I 
mutations», 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 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. Την με αριθμό 75026/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
584/4.8.20) περί ορισμού του Δρ Γεωργίου Παναγιώτου ως Διευθύνοντος του Κέντρου 
και ανασυγκρότησης του Δ.Σ., σε συνδυασμό με την απόφαση 92311/7.9.2020, περί 
ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 738 / 
14.09.2020) και την  απόφαση  119741/11/11/2020  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./13.11.2020) 

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. Τη σχετική απόφαση της 233ης Συνεδρίας (23/4/2020) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία ορίστηκε η επιτροπή αξιολόγησης 

7. Τη σχετική απόφαση της 249ης Συνεδρίας (23/3/2021) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου 
προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «An interspecies approach to model differential 
cognitive effects of Neurofibromin I mutations». 
 
Ακολουθεί η Περίληψη Πρακτικού. 
 
Επικυρούται 
 
Γιώργος Παναγιώτου 
Αναπληρωτής Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΒΙΟEΠIΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «AN INTERSPECIES 
APPROACH TO MODEL DIFFERENTIAL COGNITIVE EFFECTS OF NEUROFIBROMIN I MUTATIONS» 
 
Σήμερα 23/3/2021 στη Βάρη, συνήλθε σε συνεδρίαση 3μελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους 

 Ευθύμιο Σκουλάκη, Ερευνητή Α’, Πρόεδρο Επιτροπής και Επιστημονικό υπεύθυνο του 
έργου,  

 Γιώργο Παναγιώτου, Aναπληρωτή Διευθυντή και Πρόεδρο Δ.Σ., 
 Παντελή Χατζή, Ερευνητή Β’ 

για να επιλέξει: 
 
Έκτακτο προσωπικό με ειδίκευση στις Βιοεπιστήμες για την πλήρωση δύο (2) θέσεων στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «An interspecies approach to model differential 
cognitive effects of Neurofibromin I mutations», το οποίο χρηματοδοτείται από U.S. Army Medical 
Research And Development Command στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 
 
Η προκήρυξη των θέσεων αναρτήθηκε στις 5/3/2021 στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Λ02469ΗΚΚ-9Β0), καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ (https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-
archive/202102dod-bsc-2-an-interspecies-approach-to-model-differential-cognitive-effects-of-
neurofibromin-i-mutations). 
 
1. Για τη θέση Βιοεπιστήμονα (κατόχου Πτυχίου ΑΕΙ), με αντικείμενο «Εκτέλεση πειραμάτων 
μοριακής βιολογίας, συμπεριφορικών και ιστολογικών πειραμάτων, και τεχνικής υποστήριξης 
του προγράμματος» (Κωδικός θέσης: 202102Dod_BSc1) υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) 
αιτήσεις. 
 
Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην 
προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» την κ. Καλλιόπη ΑΤΣΟΝΙΟΥ ως μόνη κατάλληλη για τη θέση Bιοεπιστήμονα 
(κατόχου Πτυχίου ΑΕΙ) με αντικείμενο “Εκτέλεση πειραμάτων μοριακής βιολογίας, 
συμπεριφορικών και ιστολογικών πειραμάτων, και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος” 
(Κωδικός θέσης: 202102Dod_BSc1) στο πλαίσιο του προγράμματος «An interspecies approach to 
model differential cognitive effects of Neurofibromin I mutations». 
 
2. Για τη θέση Βιοεπιστήμονα (κατόχου Πτυχίου ΑΕΙ), με αντικείμενο «Εκτέλεση συμπεριφορικών 
και ιστολογικών πειραμάτων, γενετική Δροσόφιλας και τεχνικής υποστήριξης του 
προγράμματος» (Κωδικός θέσης: 202102Dod_BSc2) υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις. 
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Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην 
προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» την κ. Αγλαΐα ΠΟΖΑΝΤΖΗ ως μόνη κατάλληλη  για τη θέση Bιοεπιστήμονα 
(κατόχου Πτυχίου ΑΕΙ) με αντικείμενο “Εκτέλεση συμπεριφορικών και ιστολογικών πειραμάτων, 
γενετική Δροσόφιλας και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος” (Κωδικός θέσης: 
202102Dod_BSc2)  στο πλαίσιο του προγράμματος «An interspecies approach to model differential 
cognitive effects of Neurofibromin I mutations». 
 
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ (www.fleming.gr) και στη 
Διαύγεια. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής 
γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των υποψηφίων διέπεται  
από την τήρηση των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163---1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Βάρη 23/3/2021 
Τα μέλη της επιτροπής 
 
 
Ευθύμιος Σκουλάκης  
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 
Ερευνητής Α’ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ 

 Γιώργος Παναγιώτου 
Aναπληρωτής Διευθυντής 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ 

 Παντελής Χατζής 
Ερευνητής Β’ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλέμιγκ 
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