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Θέμα: 202112_Bronco_MSc // Πεπίλητη Ππακηικού Αξιολόγηζηρ για ηην πλήπυζη μίαρ (1) 

θέζηρ έκηακηος πποζυπικού / Βιοεπιζηήμονα ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ με ηίηλο 
«Ππυηεομική ανάλςζη βπογσοζκοπικών βιοτιών-ζε-chip για βεληιυμένη ππόβλετη 
ανηιδπάζευν ζηη θεπαπεία με ανηι-PD1 ζε ππαγμαηικό σπόνο / BroncoBOC», ζηο 
Δ.ΚΔ.Β.Δ «Αλ. Φλέμιγκ» 
 

ΑΠΟΦΑΖ 

Σo Γ.. 
Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σο Ν.4310/14 «Έπεςνα, Σεσνολογική Ανάπηςξη και Καινοηομία» όπυρ ιζσύει 
2. Σο άπθπο 64 ηος Ν.4485/17 «Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, 

πςθμίζειρ για ηην έπεςνα και άλλερ διαηάξειρ» 
3. Σο Π.Γ. 93/95 (ΦΔΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδπςζη Νομικού Πποζώπος Ιδιυηικού Γικαίος με 

ηην επυνςμία «Δπεςνηηικό Κένηπο Βιοφαηπικών Δπιζηημών Αλέξανδπορ Φλέμιγκ» 
(E.KE.B.E. A. ΦΛΔΜΙΓΚ), ηιρ ηποποποιήζειρ αςηού από ηα Π.Γ. 362/95 (ΦΔΚ Α 
193/14.09.1995) και Π.Γ 198/97 (ΦΔΚ Α 156/30.07.1997), καθώρ και ηιρ άλλερ διαηάξειρ 
πος διέποςν ηη λειηοςπγία ηος ΔΚΔΒΔ «Αλέξανδπορ Φλέμιγκ» 

4. Σην με απιθμό 75026/2020 απόθαζη ηος Τθςποςπγού Ανάπηςξηρ (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 
584/4.8.20) πεπί οπιζμού ηος Γπ Γευπγίος Παναγιώηος υρ Γιεςθύνονηορ ηος Κένηπος 
και αναζςγκπόηηζηρ ηος Γ.. ., ζε ζςνδςαζμό με ηην απόθαζη 92311/7.9.2020, πεπί 
αναζςγκπόηηζηρ ηος Γ.. ηος Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Αλ. Φλέμιγκ» (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 738 / 
14.09.2020) και ηην  απόθαζη  119741/11/11/2020  (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ./13.11.2020) 

5. Σον Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.07.2010) «Πεπί ενίζσςζηρ ηηρ διαθάνειαρ με ηην 
ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 
αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο «Ππόγπαμμα Γιαύγεια» και άλλερ διαηάξειρ» 

6. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 239ηρ ςνεδπίαρ (7/8/2020) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην οποία 
οπίζηηκε η επιηποπή αξιολόγηζηρ 

7. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 261ηρ ςνεδπίαρ (25/1/2022) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην 
οποία εγκπίνεηαι ηο ππακηικό επιηποπήρ. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγκπίνει ηο Ππακηικό Αξιολόγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ έκηακηος 
πποζυπικού ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ «Ππυηεομική ανάλςζη βπογσοζκοπικών βιοτιών-
ζε-chip για βεληιυμένη ππόβλετη ανηιδπάζευν ζηη θεπαπεία με ανηι-PD1 ζε ππαγμαηικό σπόνο 
/ BroncoBOC». 
 
Ακολοςθεί η Πεπίλητη Ππακηικού. 
 
Δπικςπούηαι 
 
Γιώπγορ Παναγιώηος 
Αναπληπυηήρ Γιεςθςνηήρ και Ππόεδπορ Γ..  

ΑΔΑ: 90ΝΗ469ΗΚΚ-ΩΞΓ



                     

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ / ΒΙΟΕΠΙΣΗΜΟΝΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΡΩΣΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
ΒΡΟΓΧΟΚΟΠΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ-Ε-CHIP ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΕ ΑΝΣΙ-PD1 Ε ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ / BroncoBOC» ΣΟ Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ» 
 

Σιμερα 21/1/2022 ςτθ Βάρθ, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ 3μελισ επιτροπι, απαρτιηόμενθ από τουσ 

 Μαρία Τςουμακίδου, Ερευνιτρια Bϋ, Πρόεδρο Επιτροπισ και Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του 
ζργου, 

 Βαςιλικι Κολιαράκθ, Ερευνιτρια Γ’, 

 Γιϊργο Κόλλια, Συνεργαηόμενο Κακθγθτι, 
για να επιλζξει: 
 
Ζκτακτο προςωπικό για την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ Βιοεπιςτήμονα ςτο πλαίςιο του 
Προγράμματοσ «Πρωτεομικι ανάλυςθ βρογχοςκοπικϊν βιοψιϊν-ςε-chip για βελτιωμζνθ πρόβλεψθ 
αντιδράςεων ςτθ κεραπεία με αντι-PD1 ςε πραγματικό χρόνο / BroncoBOC», το οποίο 
χρθματοδοτείται από το ταμείο ERA PerMed τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. 
Φλζμιγκ». 

Η προκιρυξθ τθσ κζςθσ αναρτικθκε ςτισ 5/1/2022 ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλζμιγκ 

(https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202112-bronco-msc), κακϊσ και ςτθ 

Διαφγεια (ΑΔΑ: 9ΤΛ3469ΗΚΚ-ΩΙΔ). 

Για τη θζςη Βιοεπιςτήμονα με αντικείμενο «Χειριςμόσ και καλλιζργεια βιοψιϊν από αςθενείσ με 

καρκίνο του πνεφμονα» (Κωδικόσ θζςησ: 202112_Bronco_MSc) υποβλικθκαν ςυνολικά δφο (2)  

αιτιςεισ. 

Η επιτροπι βακμολόγθςε τουσ υποψιφιουσ ςφμφωνα με τα κριτιρια που περιγράφονται ςτθν 
προκιρυξθ και κατζλθξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» τον κ. Εμμανουήλ Αεράκη ωσ μόνο κατάλλθλο για τθ κζςθ Βιοεπιςτιμονα 
με αντικείμενο «Χειριςμόσ και καλλιζργεια βιοψιϊν από αςκενείσ με καρκίνο του πνεφμονα» (Κωδ. 
κζςθσ: 202112_Bronco_MSc) για το ερευνθτικό πρόγραμμα «Πρωτεομικι ανάλυςθ 
βρογχοςκοπικϊν βιοψιϊν-ςε-chip για βελτιωμζνθ πρόβλεψθ αντιδράςεων ςτθ κεραπεία με αντι-
PD1 ςε πραγματικό χρόνο / BroncoBOC». 
 
Το παρόν ζγγραφο κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ (www.fleming.gr) και ςτθ 
Διαφγεια. Μετά τθν ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων, οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ 
γραπτισ ζνςταςθσ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ ανάρτθςθσ των 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ. Η πρόςβαςθ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των υποψθφίων διζπεται 
από τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ 
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 
 
Βάρθ 21/1/2022 
Τα μζλθ τθσ επιτροπισ 
 
 
Μαρία Τςουμακίδου 
Ερευνιτρια Βϋ 

 Βαςιλικι Κολιαράκθ 
Ερευνιτρια Γ’ 

 Γιϊργοσ Κόλλιασ 
Συνεργαηόμενοσ Κακθγθτισ 

https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202112-bronco-msc
ΑΔΑ: 90ΝΗ469ΗΚΚ-ΩΞΓ



                     

 

 

Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του ζργου 
ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 
 

ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 
 

ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 
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