
 

Βάρη, 14-2-2017 
 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση για θέση ενός μεταδιδακτορικού 
ερευνητή για την υλοποίηση ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια της εθνικής 
συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds) με Επιστημονικό 
Συντονιστή  τον Δρ. Γιώργο Παναγιώτου. 

Η περίοδος ορίζεται σε 4 μήνες και η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου και απολαβές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και την εμπειρία του 
εργαζομένου. Η εργασία θα υλοποιηθεί στους χώρους του Ερευνητικού Κέντρου 
Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» στη Βάρη Αττικής, καθημερινά 09:00-
17:00, υπό την εποπτεία του κ. Γιώργου Παναγιώτου. Το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται 
στην πρωτεωμική ανάλυση ιστών διαγονιδιακών ζώων, με έμφαση στην ταυτοποίηση 
μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 

• Πτυχίο και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Βιοεπιστήμες. 
• Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και πρωτεωμικής 

ανάλυσης. 
• Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα. 
• Ευχέρεια στην οργάνωση εργασιών και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.  
• Καλή ικανότητα επικοινωνίας. 
• Άριστη γνώση Αγγλικών. 

Αντιστοιχία βαθμολογία προσόντων --- κριτηρίων: 

Α/Α Προσόν --- Κριτήριο Μονάδες βαθμολόγησης 
1 Βιογραφικό (CV) 0 - 40 
2 Ερευνητική εμπειρία 0 - 30 
3 Τεχνολογικές δεξιότητες 0 - 30 

ΣΥΝΟΛΟ 0 - 100 

Υποβολή πρότασης 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

• Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα ) 
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων) 
• Ονόματα τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές 
• Αναφορά στον κωδικό Θέσης για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση  

Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 



 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το 
αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017 μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης: tzoli@fleming.gr 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης: PostDoc_MFGP1». Αιτήσεις 
χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο 
τηλέφωνο 210-9656310 με τον Δρ. Γιώργο Παναγιώτου (e-mail: panayotou@fleming.gr).  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ 
(www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το 
δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από́ την επομένη της 
ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς 
φακέλους και στα ατομικά́ φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων 
διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να 
ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι 
συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 
των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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Vari, 14-2-2017 
 

Biomedical Sciences Research Center ‘‘Alexander Fleming’’ 
Call for Expression of Interest 

The Biomedical Sciences Research Center ‘‘Alexander Fleming’’ is looking for a post-
doctoral research fellow to work on the proteomic analysis from transgenic animal tissue, 
emphasizing in the identification of translational modifications, under the supervision of 
Dr. George Panayotou. Funding is available through national contributions to EU projects 
(Matching Funds). Work will take place at the facility of BSRC Alexander Fleming in Vari 
(Attica), daily between 09:00-17:00. The contract will be fixed term, of four-month duration 
---no extension possible--- and salary according to experience and relevant regulations.  

Required qualifications --- criteria: 

• Bachelor and PhD in Biosciences 
• Excellent knowledge of modern biochemical, molecular biology, and proteomic 

methodologies 
• Research experience though participation in national or international research 

programs 
• Good organizational skills and the ability to take initiatives 
• Good communication skills 
• Excellent knowledge of the English language 

Corresponding scoring of qualifications - criteria 

 Qualification --- Criterion Scoring points 

1 Curriculum vitae (CV) 0 - 40 

2 Research experience 0 - 30 

3 Technical skills 0 - 30 

 Total 0 - 100 

 

Required documents: 

• A brief statement of interest (should NOT exceed one A4 page) 
• Detailed CV 
• Copy of degree diplomas  
• Contact information of at least two referees 
• Clear reference of the position code for which the candidate is applying 

Incomplete applications will not be considered in the evaluation procedure. 

 

Applicants are invited to submit the above documents by Monday, February 27th, 2017 
to the following email address: tzoli@fleming.gr 

mailto:tzoli@fleming.gr


 

Applications must be marked as follows: ‘‘Application under the call for expression of 
interest with Ref No. PostDoc_MFGP1’’. Applications without a ref. no. will not be further 
evaluated. 

For more information please contact Dr. G. Panayotou, Tel. 210-9656310 or email: 
panayotou@fleming.gr 

The evaluation results will be posted on BSRC Fleming's website (www.fleming.gr). After 
posting the results, candidates have the right to submit a written objection within five (5) 
days of posting of the evaluation results. Access to personal files and individual evaluation 
sheets/scoring of the remaining candidates is in accordance with the rules of 4163-
1/06.07.2012 document of the Hellenic l Data Protection Authority.  

BSRC Fleming is not bound to conclude a contract and is entitled to cancel or repeat the 
process without any liability to pay compensation, excluding any related claim from the 
applicants who participate in the process with their own responsibility. Participation 
implies full acceptance of the terms of this expression of interest. 

 

 


