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Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» στο 
πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακοί και 
κυτταρικοί μηχανισμοί ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (Molecular and cellular 
mechanisms in animal models of human disease)» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τo Δ.Σ. του Κέντρου 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, όπως ισχύει  
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 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 709 / 23.12.2016, περί διορισμού Διευθυντού, ορισμού Προέδρου του Δ.Σ. και 
ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ   
4. 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 αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
5. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 περί Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
6. Τις διατάξεις του Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996)  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(ι) της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο 
Τομέα σε συνδυασμό με το άρθρο 93 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 24 
παρ. 1 του ν 4386/2016 
8. Την με ημερομηνία 14.04.2016 και ημερομηνία αποδοχής 05.05.2016 σύμβαση δωρεάς/χορηγίας 
(Letter of Agreement και αποδοχή του) μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Κέντρου 
9. Τη σχετική απόφαση της 183ης Συνεδρίας (31 Μαΐου, 2017) του Δ.Σ. του Κέντρου, με την οποία 
εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης στα πλαίσια της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την πλήρωση μίας (1) θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή για το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» στο πλαίσιο 
Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο εξής γνωστικά αντικείμενο: 
«Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (Molecular 
and cellular mechanisms in animal models of human disease)» 
 
Ακολουθεί η Προκήρυξη. 
 
 
 
Γιώργος Κόλλιας 
Διευθυντής & Πρόεδρος Δ.Σ 
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Βάρη, 12/07/2017 
 

Προκήρυξη 
 

Το ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Συνεργαζόμενου 
Ερευνητή στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακοί και κυτταρικοί 
μηχανισμοί ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (Molecular and cellular mechanisms 
in animal models of human disease)», στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Το έργο είναι τριετούς διάρκειας. Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου ενός έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 
- Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
- Να έχουν προσόντα ανάλογα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2α του N. 4310/2014, όπως 
ισχύει, ήτοι «τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους 
καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.» 
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής 
- Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή 
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές. 
 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν: 
α) Αίτηση υποψηφιότητας 
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
γ) Ηλεκτρονικά αντίτυπα των δημοσιεύσεων τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
δ) Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο και τα μελλοντικά 
ερευνητικά τους σχέδια 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι 
πληρούν τα τυπικά προσόντα της παρούσας προκήρυξης 
 
2. Κατάθεση Δικαιολογητικών - Επικοινωνία 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στη 
διεύθυνση  positions@fleming.gr . Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης: 201706_SNF_AnimMod» 
Πληροφορίες: κα Άννα Τζώλη, Γραφείο Προσωπικού, τηλ. 210-96.56.310 εσ. 280, 
positions@fleming.gr  
 
3. Καταληκτική ημερομηνία 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 28

η 
Αυγούστου 2017. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 
του ν. 4310/2014, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 21 του ν. 4386/2016. 
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ 
(www.fleming.gr). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα 
υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους 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. 
Το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ δεν δεσμεύεται για την τελική σύναψη σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει ή να 
επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε 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. 
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