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Αρ.πρωτ: 20043/9868
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
Βιολογίας στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ & ΚΟΛΠΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ & ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20152016» για διάστημα πέντε (5) μηνών, 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:
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πληθυσμών του φυτοπλαγκτού/ μικροζωοπλαγκτού σε δείγματα που θα
συλλεχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ΚΕΛΨ-ΚΕΛΘ ΙΙ. Τα δείγματα θα αναλυθούν σε ανάστροφο μικροσκόπιο
OLYMPUS IX70 συνδεδεμένο με πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας. Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθεί προσδιορισμός
βιομάζας μέσω βιομετρίας των κυττάρων και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την εκτίμηση του
ευτροφισμού, όπως προτείνεται σύμφωνα με το κατευθυντήριο έγγραφο (EC 2005) για την εναρμόνιση των
μεθοδολογιών εκτίμησης και των κριτηρίων για τα συμφωνημένα στοιχεία/ παραμέτρους/δείκτες ευτροφισμού της ΕΕ
στα πλαίσια της Οδηγίας για τα Ύδατα.
Παραδοτέα:
1. Ηλεκτρονικά
δεδομένα
ποσοτικών
και
ποιοτικών
καταγραφών
φυτοπλαγκτονικών
και
μικροζωοπλαγκτονικών πληθυσμών.
2. Επεξεργασία δεδομένων και προσδιορισμός βιομάζας φυτό/μικροζωοπλαγκτού
3. Συμμετοχή στη συγγραφή της Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση με τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής
ανάλυσης του φυτοπλαγκτού για το πρόγραμμα ΚΕΛΨ-ΚΕΛΘ ΙΙ.
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:
Ειδικότητα- Προσόντα
Πτυχιούχος ΠΕ Βιολογίας με:
 Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
Εμπειρία: Απαραίτητη εμπειρία στη ανάλυση σύνθεσης φυτοπλαγκτού και μικροζωοπλαγκτού χρησιμοποιώντας
τεχνική μικροσκοπίας, image analysis, δημιουργία βάσης δεδομένων. Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται είτε: α) με
ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας, β) με όμοια βεβαίωση
νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν.2190/1994, γ) με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 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. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται επίσης
από το βιογραφικό σημείωμα που θα συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων με τις αντίστοιχες
συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών/τιμολόγια, ή/και κατάλογο
δημοσιεύσεων κλπ).

ΑΔΑ: ΨΨΕΞΟΡΡΘ-0Λ8
Τόπος εκτέλεσης έργου: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ανάβυσσος.
Εργολαβικό αντάλλαγμα: 8.250 €, πλέον ΦΠΑ (23%). Επιπλέον προβλέπεται ποσόν 500€, πλέον ΦΠΑ, ως αμοιβή
για τυχόν συμμετοχή σε δειγματοληψίες πεδίου (εκτιμώνται 5 ημέρες).
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. ΑθηνώνΣουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331).
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)
Αριθμός μορίων
βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25

Βασικός τίτλος σπουδών

80 (άριστη)
50 (πολύ καλή)
30 (καλή)

Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε.
Χρόνος συναφούς προϋπηρεσίας

(10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας )

Ειδικές δραστηριότητες (συγγραφικό έργο,
εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες,
επιτροπές ή ομάδες εργασίας)

μέχρι 80

Συνέντευξη

Μέχρι 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

