
 

 
 
 

 

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσεων Συνεργαζόμενων Ερευνητών 
Νευροβιολογίας με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος 

Νιάρχος» 

 

Σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2016, στη Βάρη Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση πενταμελής επιτροπή 
απαρτιζόμενη από τους Δρ. Ευθύμιο Σκουλάκη, Ερευνητή Α’ του Κέντρου, Δρ. Γεώργιο Κόλλια, 
Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Συνεργαζόμενο Ερευνητή του Κέντρου,  Δρ. Γεώργιο 
Παναγιώτου, Ερευνητή Α’ του Κέντρου, Δρ. Δημήτρη Κοντογιάννη, Ερευνητή Α’ του Κέντρου και Δρ. 
Αντώνιο Σταματάκη, Καθηγητή της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την επιλογή ερευνητικού 
προσωπικού στις παρακάτω δύο προκηρυχθείσες θέσεις του Τομέα Νευροβιολογίας του Ε.ΚΕ.Β.Ε. 
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ»:  

1. στη Νευροβιολογία εκφυλιστικών ανοιών, με έμφαση στους μηχανισμούς Tau-εξαρτώμενων 
ανοιών (Tau-πάθειες) in vivο - Neurobiology of neurodegenerative dementias focusing on 
mechanisms of Tau-dependent dementias in vivo. 

2. στη Νευροβιολογία της γνωστικής γήρανσης και ηλικιοεξαρτώμενων γνωστικών διαταραχών, 
με έμφαση στον μεταβολισμό, πρωτεόσταση ή /και εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον) in vivo 
- Neurobiology of cognitive decline and age-related cognitive disorders focusing on the effects 
of metabolism, proteostasis and /or environmental factors in vivo. 

Η προκήρυξη των θέσεων αναρτήθηκε στις 29/09/2016 στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ» (https://www.fleming.gr/jobs/positions-archive/669-8-29-09-2016 ) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 
7Κ46469ΗΚΚ-304).  

Για την πρώτη θέση υποβλήθηκαν έξι αιτήσεις και για τη δεύτερη θέση πέντε αιτήσεις. Η επιτροπή 
βαθμολόγησε τους υποψηφίους σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 Καταλληλότητα για τη θέση. 

 Βιογραφικό σημείωμα και δημοσιεύσεις. 

 Προοπτικές του προταθέντος ερευνητικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους του Τομέα της 
Νευροβιολογίας και το αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 Μοντέλο in vivo. 

 Ωριμότητα μελλοντικών στόχων και πρότασης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ» τις εξής προσλήψεις: 

Θέση 1: Δρ. Αικατερίνη Παπανικολοπούλου 

Θέση 2: Δρ. Μυρτώ Δεναξά 

Η πλήρης σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων βάσει της αντίστοιχης βαθμολογίας, βρίσκεται 
διαθέσιμη στο γραφείο προσωπικού του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ (www.fleming.gr) και τη 
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 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

 

Βάρη, 22/12/2016 

Τα μέλη της επιτροπής 

 

Ευθύμιος Σκουλάκης 

https://www.fleming.gr/jobs/positions-archive/669-8-29-09-2016


 

 
 
 

 

Ερευνητής Α’ 
 
Γεώργιος Κόλλιας 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

 

Γεώργιος Παναγιώτου             
Ερευνητής Α’ 

 

 

Δημήτρης Κοντογιάννης 
Ερευνητής Α’ 

 

 

Αντώνιος Σταματάκης 
Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 


