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Θέμα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή από το Ε.ΚΕ.Β.Ε.
«Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ενός τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του για τη
συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τo Δ.Σ. του E.KE.B.E. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 7 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες
διατάξεις»
2. Το με αρ. πρωτ. 26276 / 05.03.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και
Τεχνολογίας κ. Αθανάσιου Κυριαζή
3. Τις διατάξεις του ν. 4310/2016
4. Τις αποφάσεις (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. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 213/16.04.2018), και την τροποποίηση αυτής (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 65/31.01.2020)
5. Τη σχετική απόφαση της 232ης Συνεδρίας (23/03/2020) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία
εγκρίνεται η πρόσκληση
ΚΑΛΕΙ
Το ερευνητικό προσωπικό του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» και τους συνεργαζόμενους
ερευνητές καθώς και καταξιωμένους επιστήμονες της ημεδαπής και της διασποράς, που
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη
συμμετοχή, ως εκπρόσωποι του Κέντρου, στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκτεταμένο ερευνητικό έργο και σημαντική ερευνητική
εμπειρία στους επιστημονικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.
Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
- Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα,
μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι.
- Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή
ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014.
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Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ
(άρθρο 7, παρ. 2δ του ν. 4429/2016).
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, το αργότερο έως και τις 26 Μαΐου 2020,
σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από εκτενές βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο
ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ στη διεύθυνση positions@fleming.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
ανθρώπινου δυναμικού στο τηλέφωνο 210-8970052 ή στο email: positions@fleming.gr .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Κόλλιας

