
 
 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΝΟΣ (1) ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ «ΕΚΕΒΕ ΑΛ. 

ΦΛΕΜΙΓΚ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INFRAFRONTIER GR (ΟΠΣ 423575)» 

 

Σήμερα 20 Μαΐου, 2015, συνήλθε σε συνεδρίαση τριμελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους Δρ. 

Γιώργο Κόλλια, Ερευνητή Α, Διευθυντή Ινστιτούτου Ανοσολογίας,  Δρ. Δημήτρη Κοντογιάννη, 

Ερευνητή Α του Ινστιτούτου Ανοσολογίας, Δρ. Μαρία Αρμακά, Βιολόγο, για να επιλέξει: 

Ένα (1) μεταδιδακτορικό ερευνητή και ένα (1) βοηθό έρευνας για τη Μονάδα Φαινοτυπικού 

χαρακτηρισμού στο «ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ» (Κωδικός: InfrGRPostDoc-240415 και InfrGRRA-240415 

αντίστοιχα) 

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 των θέσεων αναρτήθηκε στις 27/04/2015 στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ  
(http://www.fleming.gr/jobs/open-positions), στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7ΧΣΟ469ΗΚΚ-1Θ6), καθώς και 
στη διεθνή ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής EURAXESS 
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34009034), με αριθμό καταχώρησης 
34009034.  
 
Για τη θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή (Κωδικός: InfrGRPostDoc-240415) στο «ΕΚΕΒΕ Αλ. 
Φλέμιγκ» υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) αιτήσεις. Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψηφίους 
σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα στην εξής 
πρόσληψη:  
 
Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή: Σάκκου Μαρία 
 
Για τη θέση βοηθού έρευνας (Κωδικός: InfrGRRA-240415) στο «ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ» 
υποβλήθηκαν συνολικά τρείς (3) αιτήσεις. Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υποψηφίους σύμφωνα 
με τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη και κατέληξε ομόφωνα στην εξής πρόσληψη:  
 
Θέση βοηθού έρευνας: Νατσαρίδης Νικόλαος 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά. Οι επιλεγέντες αποδέχθηκαν 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. 
 
 
 

ΑΔΑ: 75ΒΥ469ΗΚΚ-ΣΒΚ



 
 
 
 

 

Βάρη 20/05/2015 
 
Τα μέλη της επιτροπής 
 
 
 
 
 
Δρ. Γιώργος Κόλλιας 
Ερευνητής Α  
 

 Δρ. Δημήτρης Κοντογιάννης 
Ερευνητής Α  
 

 Δρ. Μαρία Αρμακά  
Βιολόγος 
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