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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου
προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των
μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη
θεραπευτική στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο
MacRepair] με κωδικό 2900
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) «Κύρωση της Σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ισχύει.
3. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα .
5. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 119/8.7.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
6. Την υπ’ αριθμ. 86107/30.5.2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/11.6.2019) με θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»,
7. Την υπ. αριθμ. 35293/3.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με θέμαː «Τροποποίηση της
αριθμ. 86107/30.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/2019)»
8. Την υπ. αριθμ. 3788/19.6.2019 απόφαση της 7ης συνεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα [Α.Δ.Α.: ΩΞ0Ψ46ΨΧ6ΤΨ7Χ],
9. Την υπ’ αριθμ. 8323/22.7.2020 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “Ορισμός Αναπληρώτριας Γενικής
Διευθύντριας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ” [Α.Δ.Α.:
9ΡΘΔ46ΨΧ6Τ-ΗΛ1].
10.Την υπ’ αριθμ. 8324/22.7.2020 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το
Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή” [ΦΕΚ Β΄ 3270/6.8.2020].
11.Την υπ’ αριθμ 11235/13.10.2020 απόφαση του Δ.Σ., με θέμα «Παράταση θητείας Αναπλ. Γενικής
Διευθύντριας για τρείς (3) μήνες» [Α.Δ.Α.: ΨΡΣ046ΨΧ6Τ-ΗΩΘ]
12.Την με αριθμ. 21174/24.01.2020 απόφαση χρηματοδότησης του έργου με κωδικό 2900.
13.Την με αριθμ. 8179/16.7.2020 σχετική απόφαση της 9ης Συνεδρίας (7.7.2020) του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη εκτέλεσης του έργου (Α.Δ.Α.: 69ΞΠ46ΨΧ6ΤΝΡΡ).
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14.Την με αριθμ. 13362/01.12.2020 σχετική απόφαση της 17ης Συνεδρίας (27.11.2020) του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, με την οποία εγκρίθηκε η δημοσίευση προσκλήσεως (Α.Δ.Α.: ΨΔ8246ΨΧ6Τ-2ΓΝ).
15.Την υπ’ αριθμ. 13404/01.12.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)
θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης
των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική
στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο MacRepair] με κωδικό 2900
16. Το υπ’αριθμ. 14433/30.12.2020 πρακτικό επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου
προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των μακροφάγων
του ΚΝΣ ώστε να επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για
θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο MacRepair] με κωδικό 2900
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, αποφάσισε και ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 14433/30.12.2020
πρακτικό επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν
την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης
κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο MacRepair] με κωδικό 2900 και εντέλλεται την ολοκλήρωση της
νομίμου διαδικασίας έως την κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης.
Επισυνάπτεται απόσπασμα του ανωτέρω πρακτικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Για το Ε.Ι.Π.

Δρ Ευδοκία Καραγκούνη
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Γενικής Διευθύνσεως
Τμήμα Οικονομικών
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
Τμήμα Διοίκησης / Γραφείο Διαχείρισης Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων
Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου
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Απόσπασμα πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε
να επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για θεραπεία της
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο MacRepair] με κωδικό 2900
Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιστημονικών Συνεργατών, τα οποία
ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 8179/16.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. κατά
την 9η/7.7.2020 Συνεδρίασή του, συνεδρίασαν την 29η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να
αξιολογήσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας, όπως αυτές συνοδεύονταν από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όσων ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση
μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης
των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική
στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας” [Ακρωνύμιο MacRepair] με κωδικό 2900, η
οποία έχει ενταχθεί στη Δράση “1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και
Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”, όπως αυτή περιγράφεται
στον αντίστοιχο Πίνακα του Παραρτήματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύμφωνα
με τους όρους αυτής.
ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ #1
Ειδικότητα:
Διάρκεια:
Ερευνητικό Αντικείμενο:
Απαιτούμενα Προσόντα:

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:

ΠΕ (Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλων συναφών
επιστημών)
Από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος του έργου
(23/01/2023)
Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να
επάγουν την επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική
στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλων συναφών επιστημών, της
ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πεδίο της Βιοπληροφορικής.
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται
σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28, του ΠΔ 50/2001 οριζόμενα,
αναλογικώς εφαρμοζόμενα.
Εμπειρία σε πρωτόκολλα επαγωγής Πειραματικής Αυτοάνοσης
Εγκεφαλομυελίτιδας και cuprizone-επαγόμενης απομυελίνωσης σε
ποντίκια και παρακολούθηση κλινικών συμπτωμάτων.
Εμπειρία στην βιοπληροφορική ανάλυση βιολογικών δεδομένων (RNA
sequencing, gene expression data).
Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, με έμφαση σε τεχνικές που
αφορούν την ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (απομόνωση και ανάλυση
DNA, RNA από ιστούς, RealTime RT-PCR, ανοσοκυτταροχημεία).
Εμπειρία στην ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση του
ΚΝΣ.
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Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού MATLAB, Java ή Python
καθώς και στα προγράμματα Image J, Fiji και Imaris.
Εμπειρία στο χειρισμό συνεστιακού μικροσκοπίου.
Εμπειρία σε χειρισμό ποντικιών εργαστηρίου.
Ανακοινώσεις ή/και Δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια
και επιστημονικά περιοδικά, αντίστοιχα, που να τεκμηριώνουν τα
ανωτέρω
Για τη θέση με Κωδικό MacRepair PD1, μέσω της παρατιθέμενης στην πρόσκληση ηλεκτρονικής
διευθύνσεως του Ε.Ι.Π., υπεβλήθησαν δύο (2) έγκυρες υποψηφιότητες, όπως αυτές περιγράφονται
στον κάτωθι Πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1
2

13637/8.12.2020
14007/18.12.2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
8.12.2020
17.12.2020

Συμπερασματικά
Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολόγησε τον υποψήφιο σύμφωνα με τα προσόντα - κριτήρια, όπως αυτά
περιγράφονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ομοφώνως εισηγείται στη Διοίκηση του
Ε.Ι.Π. την πλήρωση της θέσης από τον κ. Ηλία Ρουφαγάλα.
Το Πρακτικό Επιλογής για την Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της
Πράξης με τίτλο: “Ενίσχυση της ευεργετικής δράσης των μακροφάγων του ΚΝΣ ώστε να επάγουν την
επαναμυελίνωση σαν μία πρωτότυπη θεραπευτική στρατηγική για θεραπεία της Σκλήρυνσης κατά
Πλάκας”, και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας φυλάσσονται στο Γραφείο
Ανθρωπίνων Πόρων του ΕΙΠ και είναι διαθέσιμα, υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με
ΑΠ Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
στους έχοντες έννομο συμφέρον υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού Επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ (www.pasteur.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δηλώνουν ότι ουδεμία σχέση συγγένειας έως γ΄ βαθμού
εξ αίματος ή αγχιστείας έχουν με οποιονδήποτε υποψήφιο.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Δρ Lesley Probert
Επιστημονική Υπεύθυνη

Δρ Μαρία Γαϊτάνου
Εντεταλμένη Ερευνήτρια

Δρ Beatriz Martinez Gonzalez
ΕΛΕ Β΄

