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Βάρη, 03/02/2017 
Αρ. πρωτ.175 

 
 
Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας με αντικείμενο “Διαγονιδιακές τεχνολογίες 
στον ποντικό” στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ». 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Τo Δ.Σ. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4310/14 «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 με αριθμό πρωτοκόλλου 139514/Β2/13.8.2016 έγγραφο του Δ Τμήματος της Διεύθυνσης 
Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευομένων Φορέων του 
Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Προϋπολογισμός δαπάνης πλήρωσης νέων θέσεων ερευνητικού 
προσωπικού στο πλαίσιο της κατάρτισης Συνοπτικών Προϋπολογισμών έτους 2017 
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. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145/2016) 
6. Τη σχετική απόφαση της 178ης Συνεδρίας (16-01-2017) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία 
εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης 
7. 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 
8. Την απόφαση της 177ης (29-12-2016) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ, με την 
οποία αναπληρώνεται προσωρινά ο Διευθυντής του Κέντρου από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης  ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. 
Φλέμιγκ». 
 
Ακολουθεί η Προκήρυξη. 
 
 
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 
 
Έλσα Ροκοφύλλου 

mailto:secretariat@fleming.gr


 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας με αντικείμενο “Διαγονιδιακές τεχνολογίες στον 
ποντικό” στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» 
 
Το ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 
 
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. Τις διατάξεις του άρθρου  5 παρ. 3 Ν. 4051/2012, (ΦΕΚ 40) περί «Συγχωνεύσεων ερευνητικών 
φορέων» 
4. 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 
5. Την απόφαση της 177ης (29-12-2016) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ, με την 
οποία αναπληρώνεται προσωρινά ο Διευθυντής του Κέντρου από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 
6. Τις διατάξεις του Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996) 
 7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 139514/Β2/13.8.2016 έγγραφο του Δ Τμήματος της Διεύθυνσης 
Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευομένων Φορέων του 
Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Προϋπολογισμός δαπάνης πλήρωσης νέων θέσεων ερευνητικού 
προσωπικού στο πλαίσιο της κατάρτισης Συνοπτικών Προϋπολογισμών έτους 2017 
8. Τη σχετική απόφαση της 178ης Συνεδρίας (16-1-2017) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία 
εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας για το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με αντικείμενο 
“Διαγονιδιακές τεχνολογίες στον ποντικό” 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 

- Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 18 παρ. 2 και 29 του ν. 4310/2014, όπως 

ισχύουν 

-  

- Να είναι  Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- 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) βιογραφικό σημείωμα σε 7 αντίτυπα 
γ) αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο σε 7 αντίτυπα 
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα 
τυπικά προσόντα της παρούσας προκήρυξης 
στ)  CD με τα παραπάνω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή 
 



 

 

 

 
2. Κατάθεση Δικαιολογητικών  - Επικοινωνία 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να 
αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τη σχετική αίτηση τη σχετική αίτηση και τα 
παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Κέντρου, με την ένδειξη «Αίτηση για την θέση ΕΛΕ Γ΄ 
βαθμίδας με αντικείμενο “Διαγονιδιακές τεχνολογίες στον ποντικό» »  στην εξής διεύθυνση: 
 
ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ 
Αλ. Φλέμιγκ 34 
16672 Βάρη 
Υπ’ όψιν κας Άννας Τζώλη 
 
Πληροφορίες: τηλ. 210-96.56.310 εσ. 280, e-mail tzoli@fleming.gr 
 
 

3. Καταληκτική ημερομηνία 

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 14
η
  Μαρτίου 2017 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις Ν.4310/2014 για την 
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, όπως ισχύει τροποποιημένος από τις διατάξεις του ν. 
4386/2016. 
 
 
 
 
Έλσα Ροκοφύλλου 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

mailto:tzoli@fleming.gr

