
 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

της υπ’ αριθμ. 199 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 του Ε.ΚΕ.Β.Ε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» / 20 Απριλίου 2018 

 
Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» επί της οδού Αλ. Φλέμιγκ 34 στη Βάρη, συνήλθε σε 
συνεδρίαση με την παρακάτω ημερήσια διάταξη το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γ. Κόλλια και παρόντων του ιδίου, της Αντιπροέδρου κας Έ. 
Ροκοφύλλου και των μελών κ.κ. Γ. Παναγιώτου και Γ. Παπαθανασίου, με Θέμα 2vi ημερήσιας 
διάταξης: 
 
Θέμα 2vi. Ματαίωση διαδικασίας πλήρωσης θέσης 201712_MScNeuroGK 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, όπως 

ισχύει τροποποιημένος από τις διατάξεις του N. 4386/2016 

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. 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» 

4. Τη σχετική απόφαση της 193ης Συνεδρίας (18/12/2017) του Δ.Σ. του Κέντρου με την οποία 

εγκρίθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, κατόχου MSc, με αντικείμενο 

«Ανάλυση ζωικών μοντέλων απομυελινωτικών ασθενειών» στο πλαίσιο της Εθνικής 

συγχρηματοδότησης (Matching Funds) (αρ. αποφ. 17156/2-2-2017) 

 

Το Δ.Σ. αποφασίζει τη ματαίωση της διαδικασίας πρόσληψης για τη θέση με κωδικό 

201712_MScNeuroGK, η οποία προκηρύχθηκε και αναρτήθηκε στις 22/12/2017 στην 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέμιγκ (www.fleming.gr/jobs/positions-archive/172-positions-

archive-2017/812-201712-mscneurogk), καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΖΩΙ469ΗΚΚ-Ι47). Η 

διαδικασία ματαιώνεται λόγω τροποποίησης του επιστημονικού σχεδιασμού που σχετίζεται με 

το αντικείμενο της θέσης. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 

 

Επικυρούται, 

 

 

Γιώργος Κόλλιας 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΔΑ: 62ΗΛ469ΗΚΚ-ΙΧ0
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