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Θέμα:  202301ELID_MScCM // Περίληψη Πρακηικού Δπιηροπής για ηην πλήρωζη δύο (2) 

θέζεων έκηακηοσ προζωπικού/Βιοεπιζηημόνων ζηο πλαίζιο ηοσ Έργοσ «Type 2 

Diabetes drives pulmonary and liver fibrosis through phospholipid and microbiota 

metabolism» (FIBROMETABOLIPIDS), 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 282ηρ ςνεδπίαρ (26/1/2023) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην 

οποία οπίζηηκε η επιηποπή αξιολόγηζηρ 

7. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 284
ηρ

 ςνεδπίαρ (23/2/2023) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην 

οποία εγκπίνεηαι ηο ππακηικό ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

ΑΔΑ: ΕΕ6Π469ΗΚΚ-13Ε
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Δγκπίνει ηο Ππακηικό Αξιολόγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ για ηην πλήπυζη δύο (2) θέζευν έκηακηος 

πποζυπικού ζηο πλαίζιο ηος Έπγος με ηίηλο «Type 2 Diabetes drives pulmonary and liver 

fibrosis through phospholipid and microbiota metabolism» (FIBROMETABOLIPIDS). 

 

Ακολοςθεί η Πεπίλητη Ππακηικού. 

 

Δπικςπούηαι 

 

Γιώπγορ Παναγιώηος 

Γιεςθςνηήρ και Ππόεδπορ Γ..  

ΑΔΑ: ΕΕ6Π469ΗΚΚ-13Ε
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΔΤΟ (2) ΘΕΕΩΝ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ/ 

ΒΙΟΕΠΙΣHΜΟΝΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «TYPE 2 DIABETES DRIVES PULMONARY 

AND LIVER FIBROSIS THROUGH PHOSPHOLIPID AND MICROBIOTA METABOLISM» 

 

Σήμερα 9/2/2023 ςτη Βάρη, ςυνήλθε ςε ςυνεδρίαςη 3μελήσ επιτροπή, αποτελοφμενη από τουσ 

 Χριςτιάνα Μαγκριϊτη, Πρόεδρο Επιτροπήσ και Επιςτημονική υπεφθυνη του ζργου, 

ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 

 Βαςίλη Αϊδίνη, Ερευνητή Αϋ, ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 

 Παναγιϊτα Καφάςλα, Ερευνήτρια Β’, ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 

για να επιλζξει: 

 

Ζκτακτο προςωπικό με ειδίκευςη ςτισ Βιοεπιςτήμεσ για την πλήρωςη δφο  (2) θζςεων ςτο 

πλαίςιο του ερευνητικοφ προγράμματοσ «Type 2 Diabetes drives pulmonary and liver fibrosis 

through phospholipid and microbiota metabolism» (FIBROMETABOLIPIDS) 

 

το οποίο ζχει ενταχθεί ςτη Δράςη «2η Προκήρυξη ερευνητικϊν ζργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίςχυςη 

Μεταδιδακτορικϊν Ερευνητϊν/τριϊν», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ζρευνασ και 

Καινοτομίασ (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ), ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. 

«Αλ. Φλζμιγκ». 

 

Η προκήρυξη τησ θζςησ αναρτήθηκε ςτισ 27/1/2023 ςτη Διαφγεια (ΑΔΑ: ΨΣ7Σ469ΗΚΚ-Ξ0Κ), καθϊσ 

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

archive/202301elid-msccm). 

 

1. Για τη θζςη Βιοεπιςτήμονα (κατόχου MSc) με αντικείμενο «Μεταβολιςμόσ, εξωκυττάρια μήτρα 

και ίνωςη» (Κωδικόσ θζςησ: 202301ELID_MScCM1) υποβλήθηκε μία (1) αίτηςη. 

 

Η μοναδική υποψήφια για τη θζςη απζςυρε την υποψηφιότητά τησ. Ελλείψει υποψηφίων η 

επιτροπή κατζληξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικητικό Συμβοφλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλζξανδροσ 

Φλζμιγκ» να κηρυχθεί άγονη η θζςη Βιοεπιςτήμονα (κατόχου MSc) με αντικείμενο 

«Μεταβολιςμόσ, εξωκυττάρια μήτρα και ίνωςη» (Κωδικόσ θζςησ: 202301ELID_MScCM1) ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ «Type 2 Diabetes drives pulmonary and liver fibrosis through 

phospholipid and microbiota metabolism». 

 

2. Για τη θζςη Βιοεπιςτήμονα (κατόχου MSc) με αντικείμενο «Μεταβολιςμόσ, ποδοςώματα και 

ίνωςη» (Κωδικόσ θζςησ: 202301ELID_MScCM2) υποβλήθηκε μία (1) αίτηςη. 

 

https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202301elid-msccm
https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202301elid-msccm
ΑΔΑ: ΕΕ6Π469ΗΚΚ-13Ε
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Η επιτροπή βαθμολόγηςε ςφμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται ςτην προκήρυξη και 

κατζληξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικητικό Συμβοφλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλζξανδροσ Φλζμιγκ» 

τον κ. τζφανο ΜΤΡΝΙΩΣΗ ωσ κατάλληλο για τη θζςη Βιοεπιςτήμονα (κατόχου MSc) με 

αντικείμενο «Μεταβολιςμόσ, ποδοςϊματα και ίνωςη» (Κωδικόσ θζςησ: 202301ELID_MScCM2) ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ «Type 2 Diabetes drives pulmonary and liver fibrosis through 

phospholipid and microbiota metabolism». 

 

Το παρόν ζγγραφο θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλζμιγκ (www.fleming.gr) και ςτη 

Διαφγεια. Μετά την ανάρτηςη των αποτελεςμάτων, οι υποψήφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολήσ 

γραπτήσ ζνςταςησ εντόσ πζντε (5) ημερολογιακϊν ημερϊν από την επομζνη τησ ημζρασ ανάρτηςησ 

των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ. Η πρόςβαςη ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ των υποψηφίων 

διζπεται από την τήρηςη των προβλεπόμενων ςτο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 ζγγραφο τησ 

Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα. 

 

Βάρη 9/2/2023 

Τα μζλη τησ επιτροπήσ 

 

 

 

Χριςτιάνα Μαγκριϊτη 
Επιςτημονική υπεφθυνη του ζργου 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλζμιγκ 

 Βαςίλησ Αϊδίνησ 
Ερευνητήσ Αϋ 
ΕΚΕΒΕ Φλζμιγκ 
 

 Παναγιϊτα Καφάςλα 
Ερευνήτρια Β’ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. Φλζμιγκ 
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