
 

 

 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. “ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΦΛΔΜΗΓΚ” 

ΑΛ. ΦΛΔΜΗΓΚ 34, 
Σ.Κ. 16672 ΒΑΡΖ ΑΣΣΗΚΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 
ΣΖΛ.: +30 210 9656310-11 
FAX: +30 210 9653934 
E-mail: positions@fleming.gr 
 

Βάπη, 21/ 9 /2022 

Απ. ππωτ. 1235 

 
 

Θέμα: 202207_BScMgt // Πεπίληψη Ππακτικού Αξιολόγησηρ για την πλήπωση μίαρ (1) 

θέσηρ έκτακτος πποσωπικού / Στελζχουσ διοικητικών υπηρεςιών στο πλαίσιο 

ςποστήπιξηρ των εκτελούμενων επεςνητικών, αναπτςξιακών και λοιπών ππογπαμμάτων 
στο Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Αλ. Φλέμιγκ» 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
Σo Γ.. 
Έσονηαρ ςπότη: 
1. Σο Ν.4310/14 (Α 258) «Έπεςνα, Σεσνολογική Ανάπηςξη και Καινοηομία» όπυρ ιζσύει και ηο 
Κεθάλαιο ΚΕ ηος ν 4957/2022 
2. Σο Π.Γ. 93/95 (ΦΔΚ Α 57/20.03.1995) «Ίδπςζη Νομικού Πποζώπος Ηδιυηικού Γικαίος με ηην 
επυνςμία «Δπεςνηηικό Κένηπο Βιοφαηπικών Δπιζηημών Αλέξανδπορ Φλέμιγκ» (E.KE.B.E. A. 
ΦΛΔΜΗΓΚ), ηιρ ηποποποιήζειρ αςηού από ηα Π.Γ. 362/95 (ΦΔΚ Α 193/14.09.1995) και Π.Γ 
198/97 (ΦΔΚ Α 156/30.07.1997), καθώρ και ηιρ άλλερ διαηάξειρ πος διέποςν ηη λειηοςπγία ηος 
ΔΚΔΒΔ «Αλέξανδπορ Φλέμιγκ» 
3. Σην με απιθμό 42379/2022  απόθαζη ηος Τθςποςπγού Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν (ΦΔΚ 
ΤΟΓΓ 342/27.04.2022)πεπί α) διοπιζμού ηος Γευπγίος Παναγιώηος ζηη θέζη ηος Γιεςθςνηή ηος 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Α. ΦΛΔΜΗΓΚ», β) οπιζμού αςηού υρ Πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος 
Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Α. ΦΛΔΜΗΓΚ» καθώρ και ηην με απιθμό 50294/2022 απόθαζη ηος Τθςποςπγού 
Ανάπηςξηρ και Δπενδύζευν πεπί αναζςγκπόηηζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Δ.ΚΔ.Β.Δ. 
«Α. ΦΛΔΜΗΓΚ» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 407/18.05.2022) 
4.  Σο Κεθάλαιο ΗΑ  Ψηθιακή Γιαθάνεια -Ππόγπαμμα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηος ν. 4727/2020 (Α 184) 
5. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 271ηρ ςνεδπίαρ (25/7/2022) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην οποία 
οπίζηηκε η επιηποπή αξιολόγηζηρ 
6. Ση ζσεηική απόθαζη ηηρ 273ηρ ςνεδπίαρ (12/9/2022) ηος Γ.. ηος Κένηπος με ηην οποία 
εγκπίνεηαι ηο ππακηικό ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγκπίνει ηο Ππακηικό ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ έκηακηος 
πποζυπικού ζηο πλαίζιο ςποζηήπιξηρ ηυν εκηελούμενυν επεςνηηικών, αναπηςξιακών και 
λοιπών ππογπαμμάηυν ζηο Δ.ΚΔ.Β.Δ. «Αλ. Φλέμιγκ». ε πεπίπηυζη μη αποδοσήρ ηηρ θέζηρ, 
ενηόρ πένηε ημεπολογιακών από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζαρ και ηην κοινοποίηζή ηηρ μέζυ 
ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηον επιλεγένηα, για ηην πλήπυζή ηηρ θα κληθεί ο δεύηεπορ ζηην 
καηάηαξη ςποτήθιορ.  
Ακολοςθεί η Πεπίλητη Ππακηικού. 
 
Δπικςπούηαι 
 
 
Γιώπγορ Παναγιώηος 
Γιεςθςνηήρ και Ππόεδπορ Γ.. 
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ΡΕΙΛΗΨΗ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΛΗΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ / 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ» 
 
ήμερα 5/9/2022 ςτη Βάρη, ςυνήλθε ςε ςυνεδρίαςη 3μελήσ επιτροπή, αποτελοφμενη από τουσ: 

 Γιϊργο Παναγιϊτου, Αναπληρωτή Διευθυντή  Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ»,  Πρόεδρο Επιτροπήσ 

 Ευθφμιο κουλάκη, Δ/ντή ΙΒΒΕ, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» 

 Γιϊργο κρζτα, Δ/ντή ΙΒΚ, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» 

για να επιλζξει: 

 

Ζκτακτο προςωπικό για την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ Στελζχουσ διοικητικών υπηρεςιών ςτο 

πλαίςιο υποςτήριξησ των εκτελοφμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων 

ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ». 

 

Η προκήρυξη τησ θζςησ αναρτήθηκε ςτισ 26/7/2022 ςτη Διαφγεια (ΑΔΑ: Ρ35Λ469ΗΚΚ-3Ι3), καθϊσ 

και ςτην ιςτοςελίδα του ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλζμιγκ (https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-

archive/202207-bscmgt) και πήρε παράταςη ςτισ 24/8/2022 (ΑΔΑ: 6Β1Θ469ΗΚΚ-4Ψ1). 

 

Για τη θζςη Στελζχουσ διοικητικών υπηρεςιών (κατόχου Ρτυχίου ΑΕΙ) με αντικείμενο «Διοικητική 
υποςτήριξη προγραμμάτων» (Κωδικόσ θζςησ: 202207_BScMgt) υποβλήθηκαν ςυνολικά δφο (2) 

αιτήςεισ. 
 
Η επιτροπή βαθμολόγηςε τουσ υποψήφιουσ ςφμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται ςτην 

προκήρυξη και κατζληξε ομόφωνα να προτείνει ςτο Διοικητικό υμβοφλιο του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. 

Φλζμιγκ» τoν κ. Ιωάννη Αλμπανοφδη ωσ πλζον κατάλληλο για τη θζςη τελζχουσ διοικητικϊν 

υπηρεςιϊν (κατόχου Πτυχίου ΑΕΙ) με αντικείμενο «Εποπτεία και διαχείριςη ερευνητικϊν  

προγραμμάτων» (Κωδικόσ θζςησ: 202207_BScMgt)ςτο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ». την περίπτωςη 

που δεν αποδεχτεί τη θζςη ο κ. Ι. Αλμπανοφδησ, η επιτροπή προτείνει την επιλογή του δεφτερου 

ςτην κατάταξη, κ. Κωνςταντίνου τελλοφδη. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Πνομα ΑΛΜΠΑΝΟΤΔΗ Γιάννησ 

 

ΣΕΛΛΟΤΔΗ Κωνςταντίνοσ 

υνολική Βαθμολογία 77 71 

 
Σο παρόν ζγγραφο θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» (www.fleming.gr) και 

ςτη Διαφγεια. Μετά την ανάρτηςη των αποτελεςμάτων, οι υποψήφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολήσ 

γραπτήσ ζνςταςησ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων ημερϊν από την επομζνη τησ ημζρασ ανάρτηςησ των 

αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ. Η πρόςβαςη ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ και ςτα ατομικά φφλλα 

αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ των υπολοίπων υποψηφίων διζπεται από τουσ όρουσ του Γ/ΕΞ/4163-

1/06.07.2012 εγγράφου τησ Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα. 

 

Βάρη 5/9/2022 

Σα μζλη τησ επιτροπήσ 

 

https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202207-bscmgt
https://www.fleming.gr/about/jobs/positions-archive/202207-bscmgt
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Γιϊργοσ Παναγιϊτου 
Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» 

 Ευθφμιοσ κουλάκησ 
Δ/ντήσ ΙΒΒΕ 
Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» 

 Γιϊργοσ κρζτασ 

Δ/ντήσ ΙΒΚ 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλζμιγκ» 
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