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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφ: Γεωργία Χουλάκη, Email: imbb@imbb.forth.gr
Α.Π. 10481 - Ηράκλειο, 28/12/2017

Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών, στο πλαίσιο των Υποτροφιών του Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, κ. Ιωάννης Ταλιανίδης,
Έχοντας υπ όψιν:
1. Το Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
2. Τον N.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ
3. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
5. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΑΣ»,
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄
2193/31.12.2010)
7. Την υπ. αριθ. 112036/2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό Ι. Ταλιανίδη στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 337/ΥΟΔΔ/10.07.2017)
8. Την υπ. αριθ. 190508/2016 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τον «α) Διορισμό Ν. Ταβερναράκη στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμό αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν
λόγω φορέα, γ) Ανασυγκρότηση του ΔΣ του εν λόγω φορέα» (ΦΕΚ 611/ΥΟΔΔ/11.11.2016)
9. Την υπ αριθ.133654/2017 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 396/16.08.2017) «α) Ορισμός εκπροσώπου των ερευνητών και ΕΛΕ στο Δ.Σ. του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), β) Ορισμός εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στο
Δ.Σ. του ΙΤΕ, γ)τροποποίηση της συγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα»
10. Την με αριθμό 366/27-6/28-12-17 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την οποία
εγκρίνεται το με Α.Π. 10433/18-12-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων και γίνεται
αποδεκτή η εισήγηση της επιτροπής
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων για τις Υποτροφίες του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος» και αποδέχεται με βάση της σειρά κατάταξης:
1. Την αποδοχή της πρότασης της κ. Βασιλικής ΦΑΔΟΥΛΟΓΛΟΥ για την πλήρωση της θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αντικείμενο «Structure-based approaches to drugs targeting Bacillus
anthracis», στο εργαστήριο Δομής Πρωτεϊνων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγ. κ. Μιχάλη
Κοκκινίδη, Συνεργαζόμενο Ερευνητή ΙΜΒΒ.
2. Την αποδοχή της πρότασης της κ. Ιωάννας ΠΕΡΑΚΗ για την πλήρωση της θέσης Μεταδιδακτορικού
Ερευνητή με αντικείμενο «The role of SetDB1 in the stem cell state in intestine and in colorectal
tumorigenesis», στο εργαστήριο Επιγενετικής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ιωάννη Ταλιανίδη,
Διευθυντή Ερευνών ΙΜΒΒ.
3. Την αποδοχή της πρότασης της κ. Chiara CURRA για την πλήρωση της θέσης Μεταδιδακτορικού
Ερευνητή με αντικείμενο «Dissecting the role of Histone-fold domain containing proteins in malaria
parasite life-cycle», στο εργαστήριο Ελέγχου Ασθενειών και Παρασίτων, με Επιστημονική Υπεύθυνη
την Δρ. Inga Siden-Κιάμος, Κύρια Ερευνήτρια ΙΜΒΒ.
4. Την αποδοχή της πρότασης του κ. Γρηγόριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ για την πλήρωση της θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αντικείμενο «Friend of GATA1 (FOG-1) as a novel cell-specific
architectural co-factor in erythroid cells», στο εργαστήριο Μοριακής Αιμοποίησης, με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Στρουμπούλη, Διευθυντή Ερευνών ΙΜΒΒ.
5. Την αποδοχή της πρότασης του κ. Αθανάσιου ΜΕΤΑΞΑΚΗ για την πλήρωση της θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αντικείμενο «Brain metabolism regulation of longevity, age-related
cognitive and personality decline», στο εργαστήριο Νευρογενετικής και Γήρανσης, με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Καθηγ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Διευθυντή Ερευνών ΙΜΒΒ.
6. Την αποδοχή της πρότασης της κ. Ευσταθία ΘΥΜΙΑΚΟΥ για την πλήρωση της θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με αντικείμενο «Unravelling novel genes that contribute to the
pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in mice and humans», στο εργαστήριο
Γονιδιακής Ρύθμισης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγ. κ. Δημήτρη Καρδάση, Συνεργαζόμενο
Ερευνητή ΙΜΒΒ.
Επιλαχούσες, με σειρά κατάταξης είναι οι κ.κ.
1. Βιολέττα ΜΑΛΤΑΜΠΕ για την πρόταση της με τίτλο «Brain metabolism regulation of longevity, agerelated cognitive and personality decline», εργαστήριο Ενδοθηλιακής Βιολογίας, με Επιστημονικό
υπεύθυνο τον Καθηγ. κ. Πάνο Κούκλη, Συνεργαζόμενο Ερευνητή ΙΜΒΒ.
2. Ζωή ΒΕΝΕΤΗ, για την πρότασή της με τίτλο «Epigenetic regulation of intestinal stem cells using
Drosophila melanogaster as a model system», εργαστήριο Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας, με
Επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγ. κ. Χρήστο Δελιδάκη, Συνεργαζόμενο Ερευνητή ΙΜΒΒ.
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης/θέσεων έχουν δικαίωμα :
A. υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ (καταληκτική
ημερομηνία για ενστάσεις: 8/1/2018),
B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν
προς το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ εντός 5 εργασίμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΩΥΕΚ469ΗΚΥ-ΦΧ0

(καταληκτική ημερομηνία: 8/1/2018) και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π.
Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους
ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του
ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η
προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται
υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.
Μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων, οι επιτυχόντες θα κληθούν να αποδεχτούν τις θέσεις και να
προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.

Ο Διευθυντής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Ιωάννης Ταλιανίδης
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