ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ «ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ»
Η Π.Ε.Β., αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες και την επιδίωξη αριστείας από νέους
έλληνες επιστήμονες στο χώρο της Βιολογίας, παρά τις δύσκολες σημερινές συνθήκες,
αποφάσισε την καθιέρωση βραβείου, με σκοπό να ενισχύσει το δημιουργικό πνεύμα των νέων
συναδέλφων.
Το βραβείο, το οποίο θα απονέμεται κάθε δύο χρόνια, φέρει την επωνυμία «Φώτης Καφάτος»,
ως συμβολική τιμή στον καταξιωμένο βιολόγο ερευνητή και δάσκαλο που ενέπνευσε γενεές
βιολόγων και δημιούργησε στη χώρα μας ένα φυτώριο επερχόμενων γενεών.
Η πρώτη απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου της Π.Ε.Β. την 20η Νοεμβρίου, 2016. Ταυτόχρονα θα απονεμηθούν και δύο έπαινοι
στις υποψηφιότητες που θα έπονται στην αξιολόγηση.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έχουν ως εξής:
1. Αιρετότητα υποψηφίων: Έλληνες κατά την ιθαγένεια, πτυχιούχοι, υποψήφιοι διδάκτορες ή
μεταδιδάκτορες σε κλάδο της Bιολογίας, ηλικίας έως 35 ετών (χωρίς να αποκλειστούν οριακές
ημερομηνίες) με ερευνητική δραστηριότητα αποκλειστικά σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή
Ερευνητικό Κέντρο.
2. Η βράβευση θα γίνει για πρωτότυπη εργασία που δημοσιεύτηκε κατά την χρονική περίοδο
2014-2016 ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό του εξωτερικού υψηλής
απήχησης.
3. Ο υποψήφιος/α πρέπει να προταθεί (nomination) από πρεσβύτερο επιστήμονα του κλάδου
που δεν είναι συν-συγγραφέας της εργασίας που θα κριθεί.
Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου/ας και δήλωση ότι είναι εν γνώσει για την
πρόταση.
(β) Αντίγραφο (PDF file) της εργασίας που προτείνεται για βράβευση.
(γ) Κριτήρια και σαφή τεκμηρίωση της γνώμης ότι η εργασία αποτελεί σημαντική προσφορά
(έως μία σελίδα).
(δ) Ανάλυση της καθοριστικής συμμετοχής/συμβολής του υποψηφίου στην υλοποίηση της
εργασίας (έως μία σελίδα). Σε περίπτωση που, εκτός από τον διευθυντή/ρια του εργαστηρίου,
υπάρχουν και άλλοι συν-συγγραφείς, πρέπει να δηλώσουν με επιστολή τους (που θα
περιληφθεί στην πρόταση) ότι η συμμετοχή του υποψηφίου/ας (πρώτος/η συγγραφέας) ήταν
πρωτεύουσας σημασίας συγκριτικά με την δική τους. Αν τυχόν υπάρχουν δύο πρώτοι
συγγραφείς με ίση προσφορά (co-first authorship), θα πρέπει να προταθούν και οι δύο, και αν
είναι πρώτοι στην τελική αξιολόγηση, θα μοιραστούν το βραβείο.
4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η
Οκτωβρίου 2016. Η κρίση των υποψηφιοτήτων θα έχει περατωθεί έως την 11η Νοεμβρίου.
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν
ηλεκτρονικά (e-mail attachments) εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί στον Δρ. Μάνο
Παπαδάκη (papadakisnm@gmail.com).

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χορηγού, θα
προσφέρουν ως έπαθλο στους βραβευθέντες μια σειρά από επιστημονικά βιβλία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρώτη επιλογή/απονομή του Βραβείου αποτελείται συμβολικά
από επιστήμονες που συνεργάστηκαν άμεσα με τον Δρ. Καφάτο ή υπηρέτησαν σε φορείς στους
οποίους και εκείνος εργάστηκε. Τα μέλη της Επιτροπής είναι (αλφαβητικά) τα ακόλουθα:
- Αργύρης Ευστρατιάδης, Επιστημονικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, Higgins Emeritus Professor of Genetics and Development, Columbia
University, New York. Πρόεδρος της Επιτροπής.
- Λευτέρης Ζούρος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
- Μάνος Παπαδάκης, Εκπρόσωπος της Π.Ε.Β.
- Σήφης Παπαματθαιάκης, Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Μέλος του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας.
- Σόνια Τσιτήλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Προτάσεις για υποψηφίους μπορούν να υποβληθούν άμεσα, μόλις η παρούσα ανακοίνωση
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ε.Β.
Για την Επιτροπή
Αργύρης Ευστρατιάδης, Πρόεδρος

Για την ΠΕΒ
Παναγούλα Κόλλια, Πρόεδρος

