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Βάρη, 29/7/2022 
Αρ. πρωτ. 1230 

 
 
Θέμα:  Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός Ερευνητή Β΄ 
βαθμίδας με αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στην παθογένεια των 
φλεγμονωδών παθήσεων των αρθρώσεων με έμφαση στον ρόλο των μεσεγχυματικών 
κυττάρων» 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 
τροποποιημένος από τις διατάξεις του N. 4386/2016 

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. Aλ. Φλέμιγκ), 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 E.KE.B.E. Aλ. Φλέμιγκ  

3. Την παρ. 9 της περίπτωσης Α` του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν 4559/2018, σύμφωνα με την οποία 
το ΕΚΕΒΕ αποτελείται από το Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), και το 
Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ). 

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ (Ψηφιακή Διαφάνεια – ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 
184/23.09.20)» 

5. Τη σχετική απόφαση της 261ης Συνεδρίασης (25/01/2022) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη της θέσης και την σ’ αυτή συνημμένη από 24/01/2022 
βεβαίωση της Π.Ο.Υ. του Κέντρου περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό έτους 2021 του Κέντρου  

6. Την προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 28/02/2022 στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. 
Φλέμιγκ, καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ6ΩΞ469ΗΚΚ-3ΒΞ) και δημοσιεύθηκε στον τύπο 
όπως ορίζει ο νόμος 

7. Την με αριθμό 134664/2020 (ΦΕΚ Β΄, 695) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
σχετικά με τη «Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των 
διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών 
κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 
4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές» 

8. Την προκήρυξη που αναρτήθηκε σύμφωνα με τα κατά το νόμο οριζόμενα στο ΑΠΕΛΛΑ  
με κωδικό ΑΡΡ26184 

9. Τη σχετική απόφαση της 266ης Συνεδρίασης (19/04/2022) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές που ορίσθηκαν από το ΕΣΙ του Ινστιτούτου Βασικής 
Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», σύμφωνα με το άρθρο 29 
παρ. 3(ε) του ν 4310/2014, δηλαδή η επιτροπή κρίσης και η εισηγητική επιτροπή 

10. Τη σχετική απόφαση της 271ης Συνεδρίας (25/7/2022) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 
οποία εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, 

ΑΔΑ: ΨΑΖΝ469ΗΚΚ-Π15



 
 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής για την επιλογή ενός Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με 
αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στην παθογένεια των φλεγμονωδών παθήσεων 
των αρθρώσεων με έμφαση στον ρόλο των μεσεγχυματικών κυττάρων». 
Ακολουθεί η Περίληψη Πρακτικού. 
 
Επικυρούται 
 
 
 
Γιώργος Παναγιώτου 
Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
«ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» 
 
Σήμερα 15/7/2022 στη Βάρη, συνήλθε σε συνεδρίαση 5μελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους κκ. 
Ευθύμιο Σκουλάκη, Διευθυντή Ινστιτούτου Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.ΚΕ.ΒΕ «Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ», Πρόεδρο Επιτροπής, Εσωτερικά Μέλη: Μαρία Φουστέρη, Ερευνήτρια Β’, Ε.ΚΕ.ΒΕ 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Βασιλική Κωστούρου, Ερευνήτρια Β’, Ε.ΚΕ.ΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Εξωτερικά 
Μέλη: Γεώργιο Μπερτσιά, Αν. Καθηγητή Ιατρικής Παν/μίου Κρήτης, Δημήτριο Μπούμπα, Καθηγητή 
Ιατρικής ΕΚΠΑ, για να επιλέξει: 
 
Έναν (1) Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στην παθογένεια 
των φλεγμονωδών παθήσεων των αρθρώσεων με έμφαση στον ρόλο των μεσεγχυματικών κυττάρων», 
στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 
 
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ6ΩΞ469ΗΚΚ-3ΒΞ/28.2.2022), στον διαδικτυακό τόπο 
ΑΠΕΛΛΑ (ΑΡΡ26184), στον διαδικτυακό τόπο του Φλέμιγκ και σε εφημερίδες τοπικής και πανελλήνιας 
εμβέλειας. 
 
Για τη θέση ενός (1) Ερευνητή B΄ βαθμίδας στο αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στην 
παθογένεια των φλεγμονωδών παθήσεων των αρθρώσεων με έμφαση στον ρόλο των μεσεγχυματικών 
κυττάρων» υποβλήθηκε συνολικά μία (1) αίτηση. Η επιτροπή αξιολόγησε την υποψήφια σύμφωνα με τα 
κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» την επιλογή της Δρος Μαρίας Αρμακά ως κατάλληλης για τη 
θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί στην παθογένεια των 
φλεγμονωδών παθήσεων των αρθρώσεων με έμφαση στον ρόλο των μεσεγχυματικών κυττάρων». 
 
Το πρακτικό αξιολόγησης της υποψήφιας βρίσκεται διαθέσιμο στο γραφείο προσωπικού του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλ. Φλέμιγκ». 
 
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (www.fleming.gr) και στη 
Διαύγεια. Η πρόσβαση στον ατομικό φάκελο και στο ατομικό φύλλο αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
υποψήφιας διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Βάρη 15/7/2022 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
Ευθύμιος Σκουλάκης 
Διευθυντής Ινστιτούτου Βασικής 
Βιοϊατρικής Έρευνας 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” 

 Εσωτερικά μέλη 
 
Μαρία Φουστέρη 
Ερευνήτρια Β’ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” 
 
 
Βασιλική Κωστούρου 
Ερευνήτρια Β’ 
Ε.ΚΕ.ΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» 

 Εξωτερικά μέλη 
 
Γεώργιος Μπερτσιάς 
Αν. Καθηγητής Ιατρικής 
Παν/μιο Κρήτης 
 
 
Δημήτριος Μπούμπας 
Καθηγητής Ιατρικής 
ΕΚΠΑ 
 

 

http://www.fleming.gr/
ΑΔΑ: ΨΑΖΝ469ΗΚΚ-Π15
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