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ΘΕΜΑ: 
Προκήρυξη θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού 

Κέντρου Βιοϊατρικών  Επιστημών «Αλ.Φλέμιγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α.Φλέμιγκ») 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ    ΚΑΙ   ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 α.  των άρθρων 13α  και 16 του ν. 4310/2014 «΄Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄ 258), όπως έχουν αντικατασταθεί από τις 

διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄83) και της παρ.16 του άρθρου 15 του ν.4310/2014, η 

οποία έχει προστεθεί με την παρ.6 του άρθρου 13 του ν.4386/2016. 

β. του  Π.Δ. 93/95 «΄Ιδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία  Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 

Επιστημών Φυσικών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΦΕΚ: Α΄57), όπως έχει τροποποιηθεί 

με τα Π.Δ.362/95 (ΦΕΚ: Α΄193) και 198/97 (ΦΕΚ: Α΄156) 

γ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ: 

Α΄ 181), όπως ισχύει, 

δ. του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων… (ΦΕΚ: Α΄ 

114), 

ε.του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ: Α΄116), 

 

2.Την Υ8/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο 

Φωτάκη» (ΦΕΚ : Β΄ 2109) 

 

Αποφασίζουμε 

 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  
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του  Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών» (Ε.ΚΕ.Β.Ε «Α.Φλέμιγκ»), ως 

εξής: 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει: 

- Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, γεγονός που θα βεβαιώσει η ειδική 

επιτροπή κριτών που θα τους αξιολογήσει. 

-      Να είναι επιστήμονες με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και 

τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα   του 

ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για  

ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή  των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. 

- Να έχουν  τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α΄βαθμίδας  ή αντίστοιχης 

βαθμίδας καθηγητή Α.Ε.Ι. 

 Οι ερευνητές  είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας είναι ειδικότερα, τα εξής:  

 Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους 

τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την 

ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών 

χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς  για τη συμβολή του   σε 

επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς,να έχει συμβάλει στη 

διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο 

συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή  δημοσιεύσεις σε  περιοδικά διεθνώς 

αναγνωρισμένου κύρους ή/και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει 

αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και 

της τεχνολογίας 

-Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το 63ο 

έτος   της ηλικίας τους 

 

2.  Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί  ορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΚΕΒΕ «Α.Φλέμιγκ» με απόφαση του Υπουργού   Παιδείας, ΄Ερευνας και 

Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. 

 

3.  Για τον ορισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

I.Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια 

του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

II.Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως. Το κώλυμα των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

III.Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως. 

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας  βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 

(ΦΕΚ : Α΄ 102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ Α΄ 57) στο πλαίσιο της έκδοσης της 

τελικής πράξης διορισμού. 

 

4. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

 Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η 

θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει 

των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
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του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση 

ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, 

ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων.  

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα 

σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.). 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα 

σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.). 

 Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD 

ROM κ.λπ.) μόνο. 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών 

που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 

ΔΙΚΑΤΣΑ). 

 

5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας.   

Ταχυδρομική  Διεύθυνση:  Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα,  αρμόδια:  

Ε.Βάρσου τηλ. 2107458188, έως και  14  Οκτωβρίου  2016. 

 

 

 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ                                                ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                            ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΦΩΤΑΚΗΣ 

 

 

 
ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ: 

Ε.Κ.Ε.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»  

 

 

 

 

 

 
Εσωτ. διανομή: Ι 3  (2)            
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