
  

 
 
 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
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Βάπη, 23/2/2023 
Απ. ππυη. 1303 

 

Θέμα:  202301_MScEDKGK // Πεπίλητη Ππακηικού Αξιολόγηζηρ για ηην πλήπυζη μίαρ (1) 

θέζηρ έκηακηος πποζυπικού / Βιοεπιζηήμονα ζηο πλαίζιο ηος Έπγος με ηίηλο 
«Aνάπηςξη μικπών μοπίυν για ηη θεπαπεία σπόνιυν θλεγμονυδών νόζυν ζηοσεύονηαρ 
ηην ενεπγοποίηζη παθογόνυν ινοβλαζηών», 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 Κεθάλαιο ΚΕ ηος ν. 4957/2022 (Α’141/21.07.22) «Οπγάνυζη και Λειηοςπγία Διδικών 

Λογαπιαζμών Κονδςλίυν Έπεςναρ» και δη ηα άπθπα 244 και 245 αςηού 
3. Σο Π.Γ. 93/95 (ΦΔΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδπςζη Νομικού Πποζώπος Ηδιυηικού Γικαίος με 

ηην επυνςμία «Δπεςνηηικό Κένηπο Βιοφαηπικών Δπιζηημών Αλέξανδπορ Φλέμιγκ» 
(E.KE.B.E. A. ΦΛΔΜΗΓΚ), 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 42379/2022  απόθαζη ηος Τθςποςπγού Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν πεπί 
α) διοπιζμού ηος Γευπγίος Παναγιώηος ζηη θέζη ηος Δπιζηημονικού Γιεςθςνηή ηος 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Α. ΦΛΔΜΗΓΚ», β) οπιζμού αςηού υρ Πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 
ηος Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Α. ΦΛΔΜΗΓΚ» και γ) αναζςγκπόηηζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Α. ΦΛΔΜΗΓΚ» (ΦΔΚ  ΤΟΓΓ 407/18.05.2022) 

5. Σο Κεθάλαιο ΗΑ (Ψηθιακή Γιαθάνεια – Ππόγπαμμα ΓΗΑΤΓΔΗΑ) ηος ν. 4727/2020  (ΦΔΚ Α 
184) «Ψηθιακή Γιακςβέπνηζη (Δνζυμάηυζη ζηην Δλληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ 
(ΔΔ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2019/1024) Ζλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ 
(Δνζυμάηυζη ζηο Δλληνικό Γίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2018/1972) και άλλερ διαηάξειρ» 

6. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 236ηρ ςνεδπίαρ (22/6/2020) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην 
οποία οπίζηηκε η επιηποπή αξιολόγηζηρ 

7. Σην απόθαζη ηηρ 284η
ρ
 ςνεδπίαρ (23/2/2023) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην οποία 

εγκπίνεηαι ηο ππακηικό ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
Δγκπίνει ηο Ππακηικό Αξιολόγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ έκηακηος 
πποζυπικού ζηο πλαίζιο ηος Έπγος με ηίηλο “Aνάπηςξη μικπών μοπίυν για ηη θεπαπεία σπόνιυν 
θλεγμονυδών νόζυν ζηοσεύονηαρ ηην ενεπγοποίηζη παθογόνυν ινοβλαζηών”. 
Ακολοςθεί η Πεπίλητη Ππακηικού. 
 
Δπικςπούηαι 
Γιώπγορ Παναγιώηος 
Γιεςθςνηήρ και Ππόεδπορ Γ..  

ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΚ-ΕΕΙ



  

 
 
 
 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ / 
ΒΙΟΕΠΙΣΗΜΟΝΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «AΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΩΝ ΣΟΧΕΤΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 
ΙΝΟΒΛΑΣΩΝ» 
 
ιμερα 13/2/2023 ςτθ Βάρθ, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ τριμελισ επιτροπι, αποτελοφμενθ από τουσ 

− Γιϊργο Κόλλια, υνεργαηόμενο Κακθγθτι, Πρόεδρο Επιτροπισ και Επιςτθμονικό Τπεφκυνο του 

προγράμματοσ 

− Βαςιλικι Κολιαράκθ, Ερευνιτρια Bϋ, ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ  

− Μαρία Σςουμακίδου, Ερευνιτρια Βϋ, ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 

για να επιλζξει:  

 

Ζκτακτο προςωπικό για την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ ςτο πλαίςιο του ζργου «Aνάπτυξη μικρών 

μορίων για τη θεραπεία χρόνιων φλεγμονωδών νόςων ςτοχεφοντασ την ενεργοποίηςη 

παθογόνων ινοβλαςτών», το οποίο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2014-2020, με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ), ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ». 

 

Η προκιρυξθ τθσ κζςθσ αναρτικθκε ςτισ 27/1/2023 ςτθ Διαφγεια (9ΝΙΧ469ΗΚΚ-46Κ), κακϊσ και 

ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλζμιγκ (https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-

archive/202301-mscedkgk) και αφορά τθν πλιρωςθ μίασ θζςησ Βιοεπιςτήμονα, κατόχου MSc, με 

αντικείμενο «Σεχνικι υποςτιριξθ πειραμάτων και προετοιμαςίασ δειγμάτων ςτο πλαίςιο 

δοκιμαςιϊν ςχετιηόμενων με τθ Ρευματοειδι Αρκρίτιδα» (Κωδικόσ θζςησ: 202301_MScEDKGK). 

Τποβλικθκε ςυνολικά μία (1) αίτηςη. 

 
Η επιτροπι βακμολόγθςε ςφμφωνα με τα κριτιρια που περιγράφονται ςτθν προκιρυξθ και 

κατζλθξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» τον 

κ. Κωνςταντίνο Ντατςοφλη ωσ κατάλλθλο για τθ κζςθ Βιοεπιςτιμονα (κατόχου MSc) με 

αντικείμενο «Σεχνικι υποςτιριξθ πειραμάτων και προετοιμαςίασ δειγμάτων ςτο πλαίςιο 

δοκιμαςιϊν ςχετιηόμενων με τθ Ρευματοειδι Αρκρίτιδα» (Κωδικόσ κζςθσ: 202301_MScEDKGK)  ςτο 

πλαίςιο του ζργου «Ανάπτυξθ μικρϊν μορίων για τθ κεραπεία χρόνιων φλεγμονωδϊν νόςων 

ςτοχεφοντασ τθν ενεργοποίθςθ πακογόνων ινοβλαςτϊν». 

 
Σο παρόν ζγγραφο κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλζμιγκ (www.fleming.gr) και ςτθ 

Διαφγεια. Μετά τθν ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων, οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ 

γραπτισ ζνςταςθσ εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν 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, 13/2/2023 

Σα μζλθ τθσ επιτροπισ 

https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202301-mscedkgk
https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202301-mscedkgk
ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΚ-ΕΕΙ
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Γιϊργοσ Κόλλιασ 
υνεργαηόμενοσ Κακθγθτισ 
Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του ζργου 
E.KE.B.E. Φλζμιγκ 

 Βαςιλικι Κολιαράκθ 

Ερευνιτρια Βϋ 

E.KE.B.E.Φλζμιγκ 

 Μαρία Σςουμακίδου 
Ερευνιτρια Βϋ 
E.KE.B.E.Φλζμιγκ 

 

ΑΔΑ: 6ΓΞ9469ΗΚΚ-ΕΕΙ
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