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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού ερευνητή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014 , άρθρο
18 παράγραφος 4β, την παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και την απόφαση του
Δ.Σ. συνεδρία 222η/12.11.2015 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (12) δώδεκα μήνες με δυνατότητα
παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος
«Αειφορική αξιοποίηση των οικοσυστημάτων των θαλασσών και εσωτερικών υδάτων
της Α. Μεσογείου στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης» και συγκεκριμένα του Υποέργου
1 «Διεπιστημονική ωκεανογραφική έρευνα του Λιβυκού Πελάγους νοτίως του Ελληνικού
Τόξου: Θαλάσσιο περιβάλλον, ευαίσθητα/ακραία οικοσυστήματα και υποθαλάσσιοι
ενεργειακοί πόροι».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μέχρι επτά έτη από τη λήψη
του διδακτορικού διπλώματος.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα :

Άτομα Χρονική Διάρκεια /
Τόπος
απασχόλησης
Έναν πτυχιούχο Βιολογίας με:
1
12 μήνες με
δυνατότητα
Διδακτορικό δίπλωμα στην Βιολογική Ωκεανογραφία με
παράτασης έως τη
έμφαση στην οικολογία φυτοπλαγκτού
λήξη του
Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
προγράμματος/
συναφή με το αντικείμενο του έργου
Γούρνες Ηρακλείου,
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
Κρήτη
Πέντε τουλάχιστον επιστημονικές δημοσιεύσεις στο
αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο απασχόλησης 1ης θέσης:
Οι ανάγκες που θα καλύψει η πρόσληψη του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή σχετίζονται με
δυο από τους στόχους της πολυ-επιστημονικής έρευνας του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου
περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου, νότια από το Ελληνικό
Τόξο. Αυτοί περιλαμβάνουν 1) την ολοκληρωμένη και λεπτομερή αποτύπωση και περιγραφή
του οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις κρίσιμες εκείνες περιβαλλοντικές
παραμέτρους που είναι ευαίσθητες στις περιβαλλοντικές αλλαγές (κλιματική αλλαγή,
ανθρωπογενείς επιδράσεις και ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την αριστεία του Ινστιτούτου, και
2) την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως
βιοοπτική και τηλεμετρία.
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O υποψήφιος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της Ερευνητικής Ενότητας 2.3.1.2: Πελαγικό
οικοσύστημα: εύφωτη, μέσο- και βαθυπελαγική ζώνη. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν,
μεταξύ άλλων, το σύνολο των πλαγκτονικών ομάδων που εμπλέκονται στο πελαγικό τροφικό
πλέγμα (από τους ιούς και τα βακτήρια μέχρι τα κωπήποδα), καθώς και των βασικών
μεταβολικών τους διεργασιών αφομοίωσης (παραγωγικότητα) και αποδόμησης της
ανόργανης και οργανικής ύλης.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη , υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.
Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η
οποία θα εξετάσει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης
και συνέντευξης με αυτούς εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση
του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη
απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση τους τίτλους
σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων
γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των
υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες
πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της
επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των
προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των
επόμενων σταδίων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς
στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης) το αργότερο έως τις
04/12/2015.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
5. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της προκήρυξης.
6. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
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καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν
έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο
χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. γ) Ότι δεν έχουν
λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή. δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση .
8. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης του
διδακτορικού τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
9. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας
Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία :
α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της .
β ) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας
υπηρεσίας γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1
Ν.2190/1994.
δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση
του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε
συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων της
υπηρεσίας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κατά των
πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο
(10) ημερών από την ανάρτησή τους.
O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Δρ. Λυκούσης Βασίλης

