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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 (6) έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του προγράμματος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος
«EUSEAMAP2».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, μέχρι επτά έτη από τη λήψη
του διδακτορικού διπλώματος.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα :

Άτομα Χρονική Διάρκεια /
Τόπος
απασχόλησης
1
(6) έξι μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως τη
λήξη του
προγράμματος /
Ανάβυσσος

Έναν πτυχιούχο Βιολογίας με:
Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία
Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην ανάλυση βαθυμετρικών
χαρτών και αποτύπωσης ενδιαιτημάτων που συλλέχθηκαν με
πολυδεσμικά βυθόμετρα και CTD καθώς και συλλογής και
αναλύσεις βιολογικών και οικολογικών δεδομένων της
παράκτιας ζώνης
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
Αντικείμενο απασχόλησης:
Οι ανάγκες που θα καλύψει η πρόσληψη του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή σχετίζονται με την
ανάλυση δεδομένων βαθυμετρικών χαρτών και αποτύπωσης ενδιαιτημάτων που συλλέχθηκαν
με πολυδεσμικά βυθόμετρα καθώς και συλλογής και ανάλυσης βιολογικών και οικολογικών
δεδομένων της παράκτιας ζώνης.

Το πρόγραμμα EUSEAMAP2 έχει κύριο στόχο να δημιουργήσει εναρμονισμένους χάρτες
οικοσυστημάτων πυθμένα των Ευρωπαϊκών θαλασσών. Το πρώτο βασικό στοιχείο του
προγράμματος είναι η επέκταση του γενικού χάρτη EUNIS που προέκυψε από το πρόγραμμα
EUSEAMAP σε όλες τις ευρωπαϊκές λεκάνες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο εμπλουτισμός των
χαρτών με δεδομένα οικοσυστημάτων πυθμένα που έχουν προκύψει από ερευνητικές
δραστηριότητες των διαφόρων χωρών-μελών, η εναρμόνιση τους στο EUNIS και
αποθήκευση τους στο Emodnet Portal.
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.
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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 στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13
Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) το αργότερο έως τις 4/12/2015.
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
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.
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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

