
 

 
 
 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
 

Πλήρωση µίας (1) θέσης  Ερευνητή Γ’ βαθµίδας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέµιγκ». 
 
 
Το ΕΚΕΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 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. Την µε αρ.πρωτ. 69326/20-4-2015 απόφαση  περί συγκρότησης του  ΔΣ  του Κέντρου (ΦΕΚ 
389/29-5-2015– Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης)  
5. Την σχετική απόφαση της 166ης Συνεδρίας (16-12-2015) του Δ.Σ. του Κέντρου µε την οποία 
εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Την πλήρωση µίας (1) θέσης  Ερευνητή Γ’ βαθµίδας στην περιοχή  «Λειτουργική Γονιδιωµατική 
Ποσοτικών Χαρακτήρων και Πολυπαραγοντικών Ασθενειών» 

 
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. 2 και 29 του ν. 4310/2014 
-‐ 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. 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

 
α) Αίτηση υποψηφιότητας 
β) Βιογραφικό σηµείωµα σε 7 αντίτυπα, ή ηλεκτρονικά στο secretariat@fleming.gr. 
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύµατα της 
αλλοδαπής, οι υποψήφιοι  υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 



 

 
 
 

 

ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά 
κατά τον διορισµό. 
δ) Αναλυτικό υπόµνηµα για το επιστηµονικό και ερευνητικό τους έργο σε 7 αντίτυπα, ή 
ηλεκτρονικά στο secretariat@fleming.gr. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα ως 
ανωτέρω απαιτούµενα τυπικά προσόντα. 

 
 

Κατάθεση Δικαιολογητικών  - Επικοινωνία 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 
ή να αποστείλουν ταχυδροµικά  µε συστηµένη επιστολή σχετική αίτηση στη Γραµµατεία του 
Κέντρου (κα Νότα Κορνάρου, τηλ. 210 9656310, email secretariat@fleming.gr)  
 

 
Καταληκτική ηµεροµηνία 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20/02/2016 
 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (Ν.4310 αρ.29 
παρ.1). 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Επιστηµονικός Διευθυντής  

      
      Καθηγητής Χαράλαµπος Σαββάκης 

 

 
 
 
 
 


