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Αρ. πρωτ. 963
Θέμα:

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή
ανοσολογία με έμφαση στους μηχανισμούς ανάπτυξης και λειτουργίας έμφυτων Τ
λεμφοκυττάρων» στο Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ) του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ.
Φλέμιγκ».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Τo Δ.Σ. του E.KE.B.E. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258 Α) για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, και
4386/2017 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 83) 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» (Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ»), 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. Του ν 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό» για τον έλεγχο
των δαπανών βάσει του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος 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 Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996)
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145/2016)
7. Τη με αριθμό. 134664/2019 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 695/4.3.2020) σχετικά με τη
«Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και
προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των
τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές»
8. Την υπουργική απόφαση περί διορισμού Διευθυντού, ορισμού Προέδρου του Δ.Σ. και ανασυγκρότησης
του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 584 / 04.08.2020), σε συνδυασμό με την απόφαση
περί ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 738 / 14.09.2020)
9. Την ύπαρξη πίστωσης και δέσμευσης στον Προϋπολογισμό (όπως βεβαιώνεται με το από 22/09/2020
έγγραφο της ΠΟΥ του ΕΚΕΒΕ)
10. Τη σχετική απόφαση της 241ης Συνεδρίας (22/09/2020) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία εγκρίνεται η
προκήρυξη της θέσης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Μια (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ»
με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή ανοσολογία με έμφαση στους μηχανισμούς ανάπτυξης και λειτουργίας
έμφυτων Τ λεμφοκυττάρων».
Ακολουθεί η Προκήρυξη
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιώργος Παναγιώτου

ΑΔΑ: 6Χ9Δ469ΗΚΚ-Π1Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Προκηρύσσεται μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας για το Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας του
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή ανοσολογία με έμφαση στους μηχανισμούς
ανάπτυξης και λειτουργίας έμφυτων Τ λεμφοκυττάρων».
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
- Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
- Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 5 και 2 (γ) του ν. 4310/2014, όπως έχει
τροποποιηθεί με το άρθρο 16 του ν. 4386/216
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη περίπτωση να έχουν
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με συνέντευξη
- 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
- Να διαθέτουν πολυετή σχετική με το αντικείμενο εμπειρία
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο
γ) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
δ) Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα τυπικά
προσόντα της παρούσας προκήρυξης
2. Κατάθεση Δικαιολογητικών - Επικοινωνία
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά,
ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (στη διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr),
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: «APP18723».
3. Προσόντα διορισμού
Τα αποδεικτικά μέσα των απαιτούμενων τυπικών προσόντων (αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑ, πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης, ποινικό μητρώο κλπ.) του υποψηφίου που θα επιλεγεί, θα υποβληθούν κατά τη
διαδικασία πρόσληψης.
4. Καταληκτική ημερομηνία
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021. 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.

