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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν
Πτυχιούχο Θαλάσσιων Επιστημών στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «SEA CHANGE» για
διάστημα έως Μάρτιο 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και την
απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 222η/12.11.2015.
Περιγραφή έργου:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Προγράμματος.
Παραδοτέα:
Συγγραφή εκθέσεων, ολοκλήρωση του Task 3.4 που αφορά την δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή των
Blue Schools σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή σε συναντήσεις του προγράμματος καθώς και κάλυψη
των επικοινωνιακών αναγκών του προγράμματος εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:
Ειδικότητα- Προσόντα
Πτυχιούχος ΠΕ Θαλάσσιων Επιστημών με:
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Επικοινωνία
 Οργάνωση Σεμιναρίων, Συνεδρίων και άλλων σχετικών με την Επικοινωνία των θαλασσίων
επιστημών. Διοργάνωση και συντονισμός δράσεων που αφορούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διαχείριση ιστοσελίδας, σύνταξη δελτίων τύπου και ενημερωτικού
υλικού για τα ΜΜΕ.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Kαλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας
Εμπειρία: Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε προγράμματα (κατά προτίμηση Ευρωπαϊκά) ως
επικοινωνιολόγος. Εμπειρία σε δραστηριότητες σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Ocean Literacy).
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ανάβυσσος.
Εργολαβικό αντάλλαγμα: ανά έτος €22,500 πλέον ΦΠΑ (εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης και
εργολαβικό για ταξίδια εσωτερικού/εξωτερικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα
πτυχίων, αστυνομικής ταυτότητας, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 8/12/2015 στα
γραφεία του 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).
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Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν:
Δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός των 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των
υπολοίπων υποψηφίων.
Το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του
αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το
έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης θα γίνεται μόνο για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά
προσόντα της προκήρυξης.

Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των
υποψηφίων(λαμβάνονται υπόψη μόνο τα απαιτούμενα κριτήρια
της προκήρυξης)

Βασικός τίτλος σπουδών
Μεταπτυχιακός τίτλος
ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας
Γνώση γλώσσας των χωρών
της Ε.Ε.
Γνώση γλώσσας άλλων
χωρών εκτός Ε.Ε.
Χρόνος συναφούς
προϋπηρεσίας
Ειδικές δραστηριότητες
(συγγραφικό έργο, εισηγήσεις,
ανακοινώσεις σε συνέδρια,
οργάνωση ημερίδων,
συνεδρίων, συμμετοχή σε
επιτροπές ή ομάδες εργασίας)

Αριθμός μορίων
βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25
160 (με συνάφεια)
80 (άριστη)
50 (πολύ καλή)
30 (καλή)
30 (άριστη)
20 (πολύ καλή)
(10 μόρια για κάθε έτος
υπηρεσίας )

μέχρι 100

Συνέντευξη

200

Εμπειρία/γνώση σχετική με
το Αντικείμενο της
προκήρυξης

μέχρι 200

*Σε συνέντευξη θα κληθούν οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής.

Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης θα γίνει μόνο για τους υποψήφιους που πληρούν τα
τυπικά – απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης.
Πληροφορίες : www.hcmr.gr
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕΘ.Ε.
Δρ.Βασίλειος Λυκούσης

