
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
προκηρύσσει μια θέση βιοεπιστημόνα μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας στα πλαίσια 
της ενδεχόμενης παράτασης του εγκεκριμένου προγράμματος «Συνεργασία 2011» με 
ακρωνύμιο «PLANEURODRUG», κωδικό 11ΣΥΝ-1-1258 και τίτλο «Αναστολείς 
Φωσφολιπασών A2: Ανάπτυξη αλυσίδας φαρμακευτικής ανακάλυψης για την 
αντιμετώπιση φλεγμονωδών νευρολογικών διαταραχών» (Phospholipases A2 
inhibitors: Developing a drug pipeline for the treatment of inflammatory neurological 
disorders).  
 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα περιφερειών σε μετάβαση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Η εργασία θα υλοποιηθεί στους χώρους του 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στη Βάρη Αττικής, καθημερινά 09:00-17:00, υπό 
την εποπτεία του κ. Βασιλείου Αϊδίνη. Η χρονική διάρκεια είναι 4 μήνες και το 
εκτιμώμενο μισθοδοτικό κόστος 2500€. 
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διέπετε από τους όρους που προκύπτουν από το 
Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 
 
Αντικείμενο του έργου 
 
Η θέση συνίσταται στην ολοκλήρωση μελετών για την in vitro και ex vivo  
βελτιστοποίηση φαρμακευτικών ενώσεων και για in vivo μελέτες σε ζωικά μοντέλα 
της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΕΕ2,4) και τυχόν προηγούμενη σχετική εμπειρία με το 
ερευνητικό αντικείμενο θα αποτελέσει πρόσθετο προσόν. 
 
Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια 
 

• πτυχίο σχολής θετικής κατεύθυνσης 
• διδακτορικό στην μοριακή βιολογία/ανοσολογία ή συναφείς ειδικότητες.  
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια 
 

• Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου 



• Προηγούμενες τεχνολογικές δεξιότητες με πειραματικά πρότυπα ασθενειών 
 
 
Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων  
 
 Προσόν – Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης 
1 Βιογραφικό  0 - 40 
2 Ερευνητική εμπειρία 0 - 30 
3 Τεχνολογικές δεξιότητες 0 - 30 
 Σύνολο 0 -100 
 
 
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συνοδεύσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους με 
αναλυτικό βιογραφικό που θα περιλαμβάνει ερευνητικά ενδιαφέροντα, τεχνικές 
δεξιότητες, δημοσιεύσεις και στοιχεία επικοινωνίας για τουλάχιστον δύο κριτές. 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης. 
 
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή 
Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση 
αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Φλέμιγκ. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999). 
 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλθούν στον V.Aidinis@Fleming.gr 
μέχρι τις 27/06/2015. 
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