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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού   
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής Καθηγητής Χαράλαμπος Σαββάκης 
Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1. Το Ν.4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» 
2. Το Π.Δ. 93/95 (ΦΕΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία “Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ” (E.KE.B.E. 
A. ΦΛΕΜΙΓΚ), τις τροποποιήσεις αυτού από τα Π.Δ. 362/95 (ΦΕΚ Α 193/14.09.1995) και 
Π.Δ. 198/97 (ΦΕΚ Α 156/30.07.1997), καθώς και τις άλλες διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 
3. Το άρθρο 5 παρ. 3α του Ν.4051/29.2.2012 (ΦΕΚ Α΄ αρ. 40) περί Συγχωνεύσεων 
Ερευνητικών Φορέων 
4. Την απόφαση ΥΠΔΒΜ 3530/2012 περί συγκρότησης του  ΔΣ  του Κέντρου (ΦΕΚ 152 
/30.03.2012 – Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και την 
απόφαση 376/2012 περί διορισμού του κου Χ. Σαββάκη ως Επιστημονικού Διευθυντού (ΦΕΚ 
– Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης - αριθμός 11/24.01.2011) 
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό 
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
7. Τα συμβόλαια/Τεχνικά Δελτία των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων 
8. Τη σχετική απόφαση της 170ης/ 3-6-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη και τη σύναψη 
σύμβασης ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου και δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς 
κατάρτιση της σχετικής σύμβασης  όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω. 
 Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελείται από τους:  
- Γιώργο Παπαθανασίου 
- Παναγιώτα Κορνάρου 
- Άννα Τζώλη 
 
Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης  
 
Ο Πρόεδρος ΔΣ και Επιστημονικός Διευθυντής  
Καθηγητής Χαράλαμπος Σαββάκης 

mailto:fleming_admin@fleming.gr


 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

1. Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν: φυσικά πρόσωπα 

 

2. Αντικείμενο της σύμβασης:  

Υποδοχή επισκεπτών και υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Παραλαβή, χαρακτηρισμός, 

πρωτοκόλληση και συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων και παράλληλη διεκπεραίωση 

όλων των εξερχόμενων εγγράφων. Τήρηση Βιβλίου Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας. 

Υποστήριξη στην οργάνωση συνεδρίων, παρουσιάσεων (προετοιμασία αίθουσας κλπ.). 

Συντονισμός καθημερινών δρομολογίων οδηγού. Καθημερινός έλεγχος για τη συλλογή των 

απορριμμάτων. Γραμματειακή υποστήριξη δραστηριοτήτων Κέντρου.  

3. Διάρκεια της σύμβασης : Δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις που αφορούν το έκτακτο προσωπικό. 

 

4. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Η έδρα του ΕΚΕΒΕ (Αλ. Φλέμιγκ 34, Βάρη 

Αττικής) 

5. Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα 
Απόφοιτος Λυκείου 
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint, χρήση Internet) 
 

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
• Βιογραφικό σημείωμα 
• Πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εμπειρίας, τυχόν διαθέσιμες 

συστατικές επιστολές  
Προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή. 
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 
σφραγισμένο φάκελο ή θα παραληφθούν από το ΕΚΕΒΕ, εάν υποβληθούν ταχυδρομικά ή με 
ταχυμεταφορά το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουνίου 2016 (Αλεξάνδρου Φλέμιγκ 34, Βάρη). 
 

7. Τρόπος και Κριτήρια Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων που ικανοποιούν όλα τις τυπικές προϋποθέσεις, θα γίνει από 
3μελή επιτροπή με αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων και προσωπική προφορική 
συνέντευξη για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 
επαγγελματική τους προϋπηρεσία και την επαγγελματική εξειδίκευση που διαθέτουν. 
 Ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων, αποτελούν: 
1. Προϋπηρεσία και Εμπειρία (60%) 
2. Συνέντευξη (40%) 
Οι υποψήφιοι καλούνται  να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους, καθώς και την 
εμπειρία τους με την κατάθεση αντιγράφων βεβαιώσεων επαγγελματικής προϋπηρεσίας και 
λοιπούς τίτλους πιστοποίησης. 
Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα θα 
αναρτηθεί  στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Κέντρου. 
 
 
 
 



 

 

 

 
8. Ενστάσεις  

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα  δικαιούται να 
προσφύγει στο ΕΚΕΒΕ  εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του ως 
άνω πίνακα στον ιστότοπο του Κέντρου  (www.fleming.gr). Η πρόσβαση στους ατομικούς 
φάκελους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων  
διέπεται από τους όρους του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Η άσκηση  της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής 
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά απευθείας στο  Κέντρο (Αλεξάνδρου Φλέμιγκ 34, Βάρη), 
οπότε θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής. 
 Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 
 
Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της 
Επιτροπής. 
Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να 
ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιαδήποτε 
αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε σχετικής αξίωσης των ενδιαφερόμενων οι οποίοι 
συμμετέχουν στην διαδικασία με ευθύνη τους. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 
των όρων της παρούσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Για πληροφορίες παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: tzoli@fleming.gr ή στο τηλέφωνο 210-9656310 (εσωτ.280). 
  
 
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  
Καθ. Χαράλαμπος Σαββάκης  
 

http://www.fleming.gr/

