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Βάρη, 8/11/2018 

Αρ. πρωτ.: 609 

 

Θέμα: 201807Phen_22 // Ματαίωση διαδικασίας επιλογής υποψηφίου στο πλαίσιο της 

Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή 

για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών 

οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» 

στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τo Δ.Σ. του EKEBE Φλέμιγκ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» όπως ισχύει 

2. Το άρθρο 64 του Ν.4485/17 «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. Το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 709 / 23.12.2016, περί διορισμού Διευθυντού, ορισμού Προέδρου του Δ.Σ. και 

ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ σε  συνδυασμό  με  το  ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  213  / 

16.4.2018, περί ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμιγκ 

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού 

6. Το αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων 

επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 

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. Τις διατάξεις του Ν.2431/1996, «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ 175/Α/1996)  

9. Τις διατάξεις του πδ 80/2016 περί Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες 
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1(ι) της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο 

Τομέα σε συνδυασμό με το άρθρο 93 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει τροποποιημένο από το 

άρθρο 24 παρ. 1 του ν 4386/2016 και την παρ. 2α του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 

11. Την από 31/10/17 απόφαση έγκρισης (Α.Π.: 5526/1661/A2) του προγράμματος «5002135 – 

InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και 

Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες 

εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» 

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

εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου και η προκήρυξη των θέσεων στα πλαίσια του προγράμματος 

«5002135 – InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και 

Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες 

εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» 

13. Την προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 3/8/2018 στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ 

(www.fleming.gr/jobs/positions-archive/909-201817phen-22-1-infrafrontiergr-phenotypos-03-08-

2018), καθώς και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΡ5Μ469ΗΚΚ-ΜΡΜ) 

14. Τη απόφαση της 209ης Συνεδρίας (22/10/2018) του Δ.Σ. του Κέντρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

τη ματαίωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης Βιοεπιστήμονα με γνωστικό αντικείμενο 

«Διαχείριση έργου, παρακολούθηση και συντονισμός επιστημονικών & διαχειριστικών ροών 

εργασίας, διάχυση αποτελεσμάτων και δικτύωση, επιμέλεια εκθέσεων προόδου αξιολόγησης» 

(Κωδικός θέσης: 201807Phen_22). 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Γιώργος Κόλλιας 

ΑΔΑ: 620Ζ469ΗΚΚ-8Σ8
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