
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΥΡΕΝΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ 

ΜΙΚΡΟΕΓΧΥΣΗ ΠΡΟΠΥΡΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«INFRAFRONTIER GR (ΟΠΣ 423575)» 

Σήμερα 7 Ιουλίου 2014, συνήλθε σε συνεδρίαση τριμελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους Δρ. Δημήτρη 

Κοντογιάννη, Ερευνητή Α, Υπεύθυνο Μονάδας Διαγένεσης, Δρ. Δημήτρη Βασιλάκο, Βιολόγο και Δρ. Βασίλη 

Ντάφη, Κτηνίατρο, για να επιλέξει: 

Ένα (1) βοηθό έρευνας ειδικευμένου στη μικροέγχυση προπυρήνων για τη δημιουργία διαγονιδιακών 

ποντικών για τη Μονάδα Διαγένεσης (Κωδικός: InfrGR‐TGGT‐15042014) 

στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Infrafrontier GR το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική", ΕΣΠΑ 2007‐2013 
(MIS 423575). 
 
Η προκήρυξη της θέσης αναρτήθηκε στις 10/02/14 στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ  
(http://www.fleming.gr/jobs/open-positions), καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΗΧ469ΗΚΚ-9ΑΜ), και στις 
17/04/2014 στη διεθνή ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής EURAXESS 
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/org/previewJV/33920405), με αριθμό καταχώρησης 33920405.  
 
Για τη θέση του βοηθού έρευνας  ειδικευμένου στη μικροέγχυση προπυρήνων για τη δημιουργία 
διαγονιδιακών ποντικών για τη Μονάδα Διαγένεσης (Κωδικός: InfrGR‐TGGT‐15042014): Υποβλήθηκαν 
συνολικά δώδεκα (12) αιτήσεις. Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψηφίους σύμφωνα με τα κριτήρια που 
περιγράφονται στην προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα στην εξής πρόσληψη:  
 
Θέση βοηθού έρευνας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
 
Η πλήρης σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων βάσει της αντίστοιχης βαθμολογίας, βρίσκεται διαθέσιμη 
στο γραφείο προσωπικού του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ. 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά. Ο επιλεχθείς υποψήφιος αποδέχθηκε την πρόταση. Το 
παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (www.fleming.gr) και στη Διαύγεια. Οι 
υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της αξιολόγησης  και τους ατομικούς φακέλους των 
υποψηφίων υπό τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-‐‐1/06.07.2012  εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής  ένστασης εντός πέντε (5) 
ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
 
Βάρη 7/07/2014 
 
Τα μέλη της επιτροπής 

 
 
 

 
 
 
Δρ. Δημήτρης Κοντογιάννης 
Ερευνητής Α  
Υπεύθυνος Μονάδας Διαγένεσης 

 Δρ. Δημήτρης Βασιλάκος  
Βιολόγος 

 Δρ. Βασίλης Ντάφης  
Κτηνίατρο 

 

ΑΔΑ: 7Υ61469ΗΚΚ-Β6Υ
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