Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για επιλογή ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός (1) βοηθού
έρευνας στο «ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ» στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος
Σήμερα, 1 Φεβρουαρίου 2017, συνήλθε σε συνεδρίαση τριμελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους Δρ.
Βασιλική Κολιαράκη (Ερευνήτρια Γ΄, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ), Δρ. Μαρία Αρμακά (Ερευνήτρια Γ΄, ΕΚΕΒΕ
Φλέμιγκ), και Δρ. Παναγιώτα Καφάσλα (Ερευνήτρια Γ΄, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ) για να επιλέξει:
Ένα (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή ή ένα (1) βοηθό έρευνας για το ερευνητικό πρόγραμμα
«Προέλευση, πλαστικότητα και ρόλος των μεσεγχυματικών κυττάρων του εντερικού χορίου στον
καρκίνο του εντέρου» (εργαστήριο Β. Κολιαράκη).
Η προκήρυξη των θέσεων αναρτήθηκε στις 25/10/2016 στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ
(https://goo.gl/UD9unV), καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ:
63ΚΝ469ΗΚΚ-ΡΕΓ).
Για τη θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) αιτήσεις.
Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
- Ισχυρό υπόβαθρο στην μοριακή και κυτταρική βιολογία
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα:
- Γενετική του ποντικού
- Μέθοδοι μικροσκοπίας
Για τη θέση βοηθού έρευνας υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) αιτήσεις.
Α. Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πτυχίο στις Βιολογικές Επιστήμες
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες
- Ισχυρό υπόβαθρο στην μοριακή και κυτταρική βιολογία
Β. Συνεκτιμώμενα προσόντα:
- Γενετική του ποντικού
- Μέθοδοι μικροσκοπίας
Η Επιτροπή κατέληξε να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» την
πρόσληψη της κας Μαρίας-Θεοδώρας Μελισσάρη, υποψήφιας για θέση βοηθού έρευνας, ως της πλέον
κατάλληλης.
To σκεπτικό της αξιολόγησης και επιλογής αναπτύσσεται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο του
Πρακτικού.
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.
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