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Θέμα: 202202ELID_PhDMF2 // Ματαίωση διαδικασίας επιλογής Βιοεπιστήμονα στο 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Τo Δ.Σ. του EKEBE Φλέμιγκ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4310/14  (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία» όπως ισχύει (και δη την παρ. 12 του άρθρου 18  και την παρ. 1 του 
άρθρου 93) 

2. Το ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,   

3. 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».  

4. Τον Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016) “Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ 
περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της 
Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων  ” 

5. Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο 
Δημόσιο Τομέα.   

6. Την με αριθμό 75026/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
584/4.8.20) περί ορισμού του Δρ Γεωργίου Παναγιώτου ως Διευθύνοντος του 
Κέντρου και ανασυγκρότησης του Δ.Σ. 

7. 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» 

8. Το Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996) 

9. Το πδ 80/2016 περί Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
10. Τη σχετική απόφαση της 263ης Συνεδρίας (25/2/2022) του Δ.Σ. του Κέντρου με την 

οποία εγκρίνεται η προκήρυξη της θέσης 
11. Την προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 28/2/2022 στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. 

Φλέμιγκ (https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202202elid-
phdmf2), καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΥΤΙ469ΗΚΚ-ΙΨΕ)  
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12. Την απόφαση της 264ης Συνεδρίας (24/3/2022) του Δ.Σ. του Κέντρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
τη ματαίωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Βιοεπιστήμονα (κατόχου Πτυχίου PhD) 
με αντικείμενο «Μελέτη της κυτταρικής ετερογένειας και των μοριακών ρυθμιστικών 
μονοπατιών που οδηγούν στην ανάπτυξη του καρκίνου των πλακωδών κυττάρων του 
δέρματος (cutaneous Squamous Cell Carcinoma, cSCC)» (Κωδικός θέσης: 
202202ELID_PhDMF2) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Dissecting the spatio-temporal 
development, progression and molecular heterogeneity in cutaneous Squamous Cell 
Carcinoma by single cell- transcriptomics and (epi)genomics» 
 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. 
Γιώργος Παναγιώτου 
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