
 

 

 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. “ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΦΛΔΜΗΓΚ” 

ΑΛ. ΦΛΔΜΙΓΚ 34, 
Σ.Κ. 16672 ΒΑΡΗ ΑΣΣΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 
ΣΗΛ.: +30 210 9656310-11 
FAX: +30 210 9653934 
E-mail: positions@fleming.gr 
 

Βάπη, 7/2/2022 
Απ. ππυη. 1155 

 
 
Θέμα:  Πεπίλητη Ππακηικού Δπιηποπήρ για ηην επιλογή ενόρ Δπεςνηηή Γ΄ βαθμίδαρ με 
ανηικείμενο «Bιoπληποθοπική με έμθαζη ζηην κλινική γονιδιυμαηική και επιγενεηική και 
ηην ανάπηςξη ζσεηικών αλγοπίθμυν και επγαλείυν» ζηο Δ.ΚΔ.Β.Δ «Αλ. Φλέμιγκ» 

 
ΑΠΟΦΑΖ 

Σo Γ.. 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Ν.4310/14 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία» φπσο ηζρχεη 
2. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4485/17 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
3. Σν Π.Γ. 93/95 (ΦΔΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδξπζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε 

ηελ επσλπκία «Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ Αιέμαλδξνο Φιέκηγθ» 
(E.KE.B.E. A. ΦΛΔΜΙΓΚ), ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ απφ ηα Π.Γ. 362/95 (ΦΔΚ Α 
193/14.09.1995) θαη Π.Γ 198/97 (ΦΔΚ Α 156/30.07.1997), θαζψο θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο 
πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΔΒΔ «Αιέμαλδξνο Φιέκηγθ» 

4. Σελ παξ. 9 ηεο πεξίπησζεο Α` ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 4310/2014, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ 4559/2018, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
ην ΔΚΔΒΔ απνηειείηαη απφ ην Ιλζηηηνχην Βαζηθήο Βηνταηξηθήο Έξεπλαο (ΙΒΒΔ), θαη ην 
Ιλζηηηνχην Βηνθαηλνηνκίαο (ΙΒΚ) 

5. Σελ κε αξηζκφ 75026/2020 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 
584/4.8.20) πεξί νξηζκνχ ηνπ Γξ Γεσξγίνπ Παλαγηψηνπ σο Γηεπζχλνληνο ηνπ Κέληξνπ 
θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Γ.., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθαζε 92311/7.9.2020, πεξί 
αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Αι. Φιέκηγθ» (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 738 / 
14.09.2020) θαη ηελ  απφθαζε  119741/11/11/2020  (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ./13.11.2020) 

6. Σνλ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.07.2010) «Πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

7. Σε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 254εο πλεδξίαζεο (26/08/2021) ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίλεηαη ε πξνθήξπμε ηεο ζέζεο θαη ηελ ζ’ απηή ζπλεκκέλε απφ 25/08/2021 
βεβαίσζε ηεο Π.Ο.Τ. ηνπ Κέληξνπ πεξί χπαξμεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζηνλ εγθεθξηκέλν 
πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2021 ηνπ Κέληξνπ (απφθαζε Τπ. Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ – 
ΑΓΑ: Ψ51Ο46ΜΣΛΡ-Ψ8) 

8. Σελ πξνθήξπμε πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 21/09/2021 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.ΚΔ.Β.Δ. Αι. 
Φιέκηγθ (https://www.fleming.gr/_files/jobs/Position-ResC-20210921.pdf), θαζψο θαη ζηε 
Γηαχγεηα (ΑΓΑ: ΨΦ40469ΗΚΚ-ΛΩΙ) θαη δεκνζηεχζεθε ζηνλ ηχπν φπσο νξίδεη ν λφκνο 

9. Σελ κε αξηζκφ 134664/2020 (ΦΔΚ Β΄, 695) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο 
ζρεηηθά κε ηε «Λεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο «ΑΠΔΛΛΑ» γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ εξεπλεηηθψλ 
θέληξσλ θαη ησλ ηλζηηηνχησλ ηνπο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ. 
4310/2014, θαζψο θαη θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο κεηξψσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 
κειψλ γηα ηηο επηηξνπέο θξίζεο θαη ηηο εηζεγεηηθέο επηηξνπέο» 

10. Σελ πξνθήξπμε πνπ αλαξηήζεθε ζχκθσλα κε ηα θαηά ην λφκν νξηδφκελα ζην ΑΠΔΛΛΑ 
κε θσδηθφ ΑΡΡ23756 

ΑΔΑ: ΩΘΓ4469ΗΚΚ-ΕΗ2



 

 

11. Σε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 258εο πλεδξίαζεο (23/11/2021) ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθαλ νη επηηξνπέο πνπ νξίζζεθαλ απφ ην ΔΙ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βαζηθήο 
Βηνταηξηθήο Έξεπλαο ηνπ Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Αιέμαλδξνο Φιέκηγθ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 
παξ. 3(ε) ηνπ λ 4310/2014, δειαδή ε επηηξνπή θξίζεο θαη ε εηζεγεηηθή επηηξνπή 

12. Σε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 261εο πλεδξίαο (25/1/2022) ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίλεηαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη ην Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηινγή ελφο Δξεπλεηή Γ΄ βαζκίδαο κε 
αληηθείκελν «Bηoπιεξνθνξηθή κε έκθαζε ζηελ θιηληθή γνληδησκαηηθή θαη επηγελεηηθή θαη ηελ 
αλάπηπμε ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη εξγαιείσλ». 
Αθνινπζεί ε Πεξίιεςε Πξαθηηθνχ. 
 
Δπηθπξνχηαη 
 
 
 
Γηψξγνο Παλαγηψηνπ 
Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο θαη Πξφεδξνο Γ.. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟ ΕΡΕΤΝΗΣΗ Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«BΙOΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΣΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» 

 
ιμερα 14/1/2022 ςτθ Βάρθ, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ 5μελισ επιτροπι, απαρτιηόμενθ από τουσ κκ. 
Ευκφμιο κουλάκθ, Ερευνθτι Α’ & Διευκυντι Ινςτιτοφτου Βαςικισ Βιοϊατρικισ Ζρευνασ του Ε.ΚΕ.ΒΕ 
«Αλζξανδροσ Φλζμιγκ», Πρόεδρο Επιτροπισ, Εςωτερικά Μζλθ : Γεϊργιο Παυλόπουλο, Ερευνθτι Β’, 
Ε.ΚΕ.ΒΕ «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ», Μάρτιν Ρζτςκο, ΕΛΕ Α’, Ε.ΚΕ.ΒΕ «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ», Εξωτερικά 
Μζλθ: Μαρία Κλάπα, Ερευνιτρια Β’, ΙΣΕ, Ευάγγελο Παφίλθ, Ερευνθτι Γ’, ΕΛΚΕΘΕ, για να επιλζξει: 
Ζναν (1) Ερευνθτι Γϋ βακμίδασ ςτο αντικείμενο «Bιoπλθροφορικι με ζμφαςθ ςτθν κλινικι 
γονιδιωματικι και επιγενετικι και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν αλγορίκμων και εργαλείων», ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλ. Φλζμιγκ». 
 
Η προκιρυξθ αναρτικθκε ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΦ40469ΗΚΚ-ΛΩΙ), ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα ΑΠΕΛΛΑ 
(ΑΡΡ23756) και ςτον διαδικτυακό τόπο του Φλζμιγκ» (https://www.fleming.gr/_files/jobs/Position-ResC-
20210921.pdf). 
 
Για τθ κζςθ ενόσ (1) Ερευνθτι Γϋ βακμίδασ ςτο αντικείμενο «Bιoπλθροφορικι με ζμφαςθ ςτθν κλινικι 
γονιδιωματικι και επιγενετικι και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν αλγορίκμων και εργαλείων» υποβλικθκαν 
ςυνολικά ζξι (6) αιτιςεισ. Η επιτροπι αξιολόγθςε τουσ υποψθφίουσ ςφμφωνα με τα κριτιρια που 
περιγράφονται ςτθν προκιρυξθ και κατζλθξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» τθν επιλογι του Παναγιϊτθ Μοφλου ωσ καταλλθλότερου για τθ κζςθ Ερευνθτι 
Γϋ βακμίδασ με αντικείμενο «Bιoπλθροφορικι με ζμφαςθ ςτθν κλινικι γονιδιωματικι και επιγενετικι και 
τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν αλγορίκμων και εργαλείων». 
 
Σο πρακτικό αξιολόγθςθσ των υποψθφίων βρίςκεται διακζςιμο ςτο γραφείο προςωπικοφ του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλ. Φλζμιγκ». 
 
Σο παρόν ζγγραφο κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ (www.fleming.gr) και ςτθ 
Διαφγεια. Η πρόςβαςθ ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ και ςτα ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ 
των υπολοίπων υποψθφίων διζπεται από τουσ όρουσ του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου τθσ Αρχισ 
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 
 
Βάρθ 7/2/2022 
 
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 
 
Ευκφμιοσ κουλάκθσ 
Ερευνθτισ Α’, 
Διευκυντισ Ινςτιτοφτου Βαςικισ 
Βιοϊατρικισ Ζρευνασ, 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλζμιγκ” 

 Εςωτερικά μζλθ 
 
Γεϊργιοσ Παυλόπουλοσ 
Ερευνθτισ Β’, 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλζμιγκ” 
 
 
Μάρτιν Ρζτςκο 
ΕΛΕ Α’, 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλ. Φλζμιγκ” 

 Εξωτερικά μζλθ 
 
Μαρία Κλάπα 
Ερευνιτρια Β, 
ΙΣΕ 
 
 
Ευάγγελοσ Παφίλθσ 
Ερευνθτισ Γ’, 
ΕΛΚΕΘΕ 
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