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Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών
για τις θέσεις με κωδικούς ΣΘΕΝΟΣ-β13β, β26β
στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές

προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανσηβελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» που υλοποιείται στο
Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 14/9/2020 στις
παρακάτω ιστοσελίδες:
http://www.eie.gr/careers_gr.html
 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ: ΩΘΥ3469ΗΕΠ-ΟΞΕ)
με αντικείμενο την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
«ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον
καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» (MIS 5002398)
και προθεσμία υποβολής βιογραφικών στις 29/09/2020, η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης Συνεργατών
(η οποία ορίστηκε με την από 2017/18/13.10.17/Θ52 σχετική απόφαση του ΔΣ ΕΙΕ) συνεδρίασε στις
6/10/2020, ώρα 12:00, στο γραφείο του Δ/ντή ΙΧΒ ΕΙΕ, για την επιλογή συνεργατών για τις θέσεις:
1) με κωδικό ΣΘΕΝΟΣ-β13β
2) με κωδικό ΣΘΕΝΟΣ-β26β
Για τη θέση με κωδικό ΣΘΕΝΟΣ- β 13β ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι παρακάτω:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ-β13β

Βασιλούδη Μαρία

21.09.2020

345

Φρύδα Αμαλία

24.09.2020

352

Μπαρμπαρίγος Πέτρος

24.09.2020

355

Μαλιάγκας Παρασκευάς

25.09.2020

356

Καραθάνος Σεραφείμ

28.09.2020

361

Σκαρμαλιωράκη Σαλώμη

28.09.2020

362

Αθανασοπούλου Φωτεινή

28.09.2020

364

Ψυλλάκη Βασιλεία-Μαρία

28.09.2020

366

Καρυοφυλλίδου Γεωργία

29.09.2020

368

* Λυγερού Άννα-Μαρία

30.09.2020

369

*εκπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής αίτησης (Λυγερού Άννα-Μαρία)

ΑΔΑ: ΩΧΩΙ469ΗΕΠ-ΨΔΒ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης που
περιγράφονταν στην εν λόγω πρόσκληση, (βλέπε συνημμένους Πίνακες Ι & ΙΙ)
Από την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψαν τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας υποψηφίων.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦIOΥ

Απαιτούμεν
α προσόντα
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Κριτήριο
1

Κριτήριο
2

1

1

Βαθμός

Βαθμός

ΣΥΝΟΛΟ
Βαθμός

1

Βασιλούδη Μαρία

NAI

30

20

50

2

Φρύδα Αμαλία

ΝΑΙ

40

25

65

3

Μπαρμπαρίγος
Πέτρος

ΝΑΙ

40

30

70

4

Μαλιάγκας
Παρασκευάς

ΝΑΙ

35

30

65

5

Καραθάνος
Σεραφείμ

ΝΑΙ

40

35

75

6

Σκαρμαλιωράκη
Σαλώμη

ΝΑΙ

45

35

80

7
8
9

Αθανασοπούλου
Φωτεινή
Ψυλλάκη ΒασιλείαΜαρία
Καρυοφυλλίδου
Γεωργία

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2

Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Δεν έχει συνάφεια
ερευνητικής εμπειρίας με το ειδικό αντικείμενο του
έργου. Δεν αναφέρει γνώση σχετικών με το έργο
τεχνικών.
Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα-ενιαίο και
αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(Integrated Master). Αναφέρει εμπειρία στη μελέτη
τοξικότητας και ιδιοτήτων νανοσωματιδίων σε
κυτταρικές σειρές και εξοικείωση με σχετικές τεχνικές
κυτταρικής βιολογίας. Αναφέρει μία ανάρτηση σε
συνέδριο.
Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα-βεβαίωση
περάτωσης-ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)βεβαίωση περάτωσης. Αναφέρει εμπειρία τεχνικών
μοριακής βιολογίας στα πλαίσια της διπλωματικής
εργασίας. Δεν αναφέρει ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις.
Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα-ενιαίο και
αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(Integrated Master). Αναφέρει εμπειρία σε τεχνικές
μοριακής βιολογίας.
Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Αναφέρει καλή
εμπειρία σε τεχνικές μοριακής βιολογίας. Αναφέρει
συμμετοχή σε ανακοινώσεις σε συνέδρια, οι οποίες
κατά τεκμήριο δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο
του έργου.
Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα-ενιαίο και
αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(Integrated Master). Έχει καλή εμπειρία σε βασικές
τεχνικές μοριακής βιολογίας. Αναφέρει εμπειρία σε
«Βιοδείκτες Φαρμακοανταπόκρισης στον Καρκίνο
Παχέος Εντέρου” στη διπλωματική της εργασία. Εχει
συνάφεια ερευνητικής εμπειρίας και μία σχετική
δημοσίευση με το ειδικό αντικείμενο του έργου
Δεν έχει υποβάλλει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
(MSc)
Δεν έχει υποβάλλει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
(MSc)

Δεν έχει υποβάλλει μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης (MSc)

Όπως προκύπτει από τον εν λόγω πίνακα, στη φάση της βαθμολόγησης όλων των κριτηρίων για την
κάλυψη της θέσης ΣΘΕΝΟΣ-β13β η υποψήφια κα Σκαρμανιωλάκη Σαλώμη διαθέτει όλα τα
απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια που αξιολογούνται, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία
80/100.
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Για τη θέση με κωδικό ΣΘΕΝΟΣ-β 26β ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι παρακάτω
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ-β 26β

Μαυρίδης Λεωνίδας

14.09.2020

336

Μηλίτση Αθανασία

21.09.2020

346

Δουδούμης Ανέστης

23.09.2020

351

Συρίχα Oυρανία

25.09.2020

359

Γαλάτα Μαρία

25.09.2020

360

Βάλλας Μιχαήλ

28.09.2020

363

Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με βάση τα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης που
περιγράφονταν στην εν λόγω πρόσκληση, (βλέπε συνημμένους Πίνακες Ι & ΙΙ)
Από την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψαν τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας υποψηφίων.

αα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Απαιτούμενα
προσόντα
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Κριτήριο
1
Βαθμός

1

Μαυρίδης Λεωνίδας

NAI

10

1

Κριτήριο
2
Βαθμός

40

1

ΣΥΝΟΛΟ
Βαθμός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2

50

Δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης

2

Μηλίτση Αθανασία

NAI

56

40

96

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση,
διαχείριση και πιστοποίηση έργων εξωτερικής
χρηματοδότησης.
και εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών και
δικτυακών εφαρμογών για τη διαχείριση
έργων. Έχει εμπειρία στη χρήση λογισμικών
γραφείου

3

Δουδούμης Ανέστης

NAI

10

40

50

Δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης

4

Συρίχα Oυρανία

NAI

10

40

50

Δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης

5

Γαλάτα Μαρία

NAI

53

40

93

Διαθέτει καλή εμπειρία στην υλοποίηση,
διαχείριση και πιστοποίηση έργων εξωτερικής
χρηματοδότησης.
Διαθέτει εμπειρία στη χρήση μέρους
του συνόλου των ηλεκτρονικών και
δικτυακών εφαρμογών για τη
διαχείριση έργων. Έχει εμπειρία στη χρήση
λογισμικών γραφείου

6

Βάλλας Μιχαήλ

NAI

10

40

50

Δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης

Όπως προκύπτει από τον εν λόγω πίνακα, στη φάση της βαθμολόγησης όλων των κριτηρίων για την
κάλυψη της θέσης ΣΘΕΝΟΣ-β26β η υποψήφια κα Μηλίτση Αθανασία διαθέτει όλα τα απαιτούμενα
προσόντα καθώς και τα κριτήρια που αξιολογούνται, λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία 96/100.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή επέλεξε για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου
χρόνου την κα Σκαρμαλιωράκη Σαλώμη , για την κάλυψη της θέσης ΣΘΕΝΟΣ- β 13β και
αντικείμενο: «Αποτίμηση της αντικαρκινικής δράσης ενώσεων-οδηγών με δράση ειδικού αναστολέα της

μεταλλαγμένης κινάσης BRAFV600E. Λογικοί συνδυασμοί τους για την συνεργιστική ευαισθητοποίηση
καρκινικών κυττάρων σε νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα».
Για την κάλυψη της θέσης ΣΘΕΝΟΣ- β 26β η Επιτροπή επέλεξε για σύναψη σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου, την κα Μηλίτση Αθανασία , με αντικείμενο: «Υπεύθυνος Εξωλογιστικής

Διαχείρισης».
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Συνεργατών θα δημοσιοποιηθεί τόσο μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΙΕ όσο και μέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι αιτήσεις
ένστασης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Χημικής
Βιολογίας fotkalatzi@eie.gr. Οι εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός
δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Επίσης σημειώνεται, ότι το
δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του
αιτούντος υπό τον όρο τήρησης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις που
αναιρούν την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα παραπάνω αποτελέσματα θα θεωρηθούν
οριστικά.

Η Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών

Δρ. Α. Πίντζας

Δρ. Θ. Καλογεροπούλου

Δρ Σ. Ζωγράφος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία της θέσης της Πρόσκλησης

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ως κριτήρια
αποκλεισμού)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1-10-2020

6 μήνες

Μεταπτυχιακό
(MSc)

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

1

ΣΘΕΝΟΣ-β
13β

Χημικός ή
Βιολόγος ή
Φαρμακοποιός
(MSc) ή
συναφoύς
ειδικότητας με
εμπειρία στη
μοριακή και
κυτταρική
βιολογία

Αποτίμηση της
αντικαρκινικής δράσης
ενώσεων-οδηγών με
δράση ειδικού
αναστολέα της
μεταλλαγμένης κινάσης
BRAFV600E. Λογικοί
συνδυασμοί τους για
την συνεργιστική
ευαισθητοποίηση
καρκινικών κυττάρων
σε νέα θεραπευτικά
πρωτόκολλα.

Πτυχίο Χημικού,
Βιολόγου,
Φαρμακοποιού η
συναφούς
ειδικότητας
με σχετικό
μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης
(MSc)

Εμπειρία σε
βιολογική αξιολόγηση
βιοδραστικών ουσιών.
Εμπειρία σε βασικές τεχνικές
κυτταρικής και μοριακής
βιολογίας του καρκίνου
(κυτταροκαλλιέργεια,
κυτταρικός θάνατος,
απομόνωση και
χαρακτηρισμός DNA, RNA,
πρωτεινών, PCR,
μικροσκοπία,
πειραματόζωα).

Σελίδα 5 από 7
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Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ως κριτήρια
αποκλεισμού)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
- ΝΗ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

7 μήνες με
δυνατότητα
ανανέωσης

Πτυχίο

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

2

ΣΘΕΝΟΣ-β
26β

Πτυχιούχος
Διοικητικής ή
Οικονομικής
Επιστήμης ή
Μεταπτυχιακό
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Υπεύθυνος
Εξωλογιστικής
Διαχείρισης

Πτυχίο σε πεδίο
της Διοικητικής ή
Οικονομικής
Επιστήμης ή
Μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Eμπειρία σε υποβολή και
διαχείριση έργων εξωτερικής
χρηματοδότησης και εμπειρία στη
χρήση ηλεκτρονικών και
δικτυακών εφαρμογών για τη
διαχείριση έργων.
Γνώση αγγλικών και χρήση
λογισμικών γραφείου (πχ
επεξεργαστή κειμένου,
υπολογιστικά φύλλα).

1-10-2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη
Εμπειρία σε βιολογική αξιολόγηση βιοδραστικών ουσιών.
1

Α/Α

ΣΘΕΝΟΣ-β
13β

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

60

Εμπειρία σε βασικές τεχνικές κυτταρικής και μοριακής βιολογίας του καρκίνου
(κυτταροκαλλιέργεια, κυτταρικός θάνατος, απομόνωση και χαρακτηρισμός DNA,
RNA, πρωτεινών, PCR, μικροσκοπία, πειραματόζωα).

ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(για τους υποψηφίους που καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα)

40

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
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2107273868
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη

2

ΣΘΕΝΟΣ-β
26β

Eμπειρία σε υποβολή και διαχείριση έργων εξωτερικής χρηματοδότησης και
εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών και δικτυακών εφαρμογών για τη διαχείριση
έργων.

60

Γνώση αγγλικών και χρήση λογισμικών γραφείου (πχ επεξεργαστή κειμένου,
υπολογιστικά φύλλα).

40
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