INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.17 15:08:49
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω122ΟΡΡΘ-ΖΚΖ

Ημερομηνία:17/11/2017
Aρ. Πρωτ.20043/9348
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων 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 Ν.4310/2014 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4386/2016 καθώς και τον Ν.4485/2017 και την απόφαση του
Δ.Σ. συνεδρία 265η/30.10.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για 12
επιπλέον μήνες και με Κωδικούς 01-02, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος "Ανάπτυξη
διαχειριστικών εργαλείων για θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα - ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ", η οποία
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α.Π.
4328/1382/Α2/08/09.2017 Απόφαση Ένταξης Πράξης, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) 5002500, ΚΩΔ.
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2017ΣΕ14510017).
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα :

ΚΩΔ. 1. Πτυχιούχος (ΠΕ) Βιολόγος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ή
Μηχανικός Περιβάλλοντος με:
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα στη Θαλάσσια
Βιολογία, με έμφαση στην αλιευτική έρευνα και τη χρήση
οικοσυστημικών μοντέλων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη και
χρήση οικοσυστημικών μοντέλων Ecopath και στην ανάλυση αλιευτικών
δεδομένων.
Θα συνεκτιμηθούν:
Καλή γνώση αγγλικών.
Γνώση χρήσης Η/Υ.
Γνώση και ικανότητες χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.
Αριθμός των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Αντικείμενο Απασχόλησης: Συμβολή στα Πακέτα Εργασίας του έργου:
ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4. Ενδεικτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει την ανάπτυξη
οικοσυστημικών μοντέλων με τη μεθοδολογία "Ecopath with Ecosim", τη
διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης μέσω εφαρμογής προσομοιώσεων με τα

Άτομα Χρονική
Διάρκεια /
Τόπος
απασχόλησης
1
12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης για 12
επιπλέον μήνες /
Άγιος Κοσμάς,
Ελληνικό

ΑΔΑ: Ω122ΟΡΡΘ-ΖΚΖ

μοντέλα Ecosim και Ecospace, την επεξεργασία των δεδομένων, την
προετοιμασία των εκθέσεων και παραδοτέων του έργου.
ΚΩΔ. 2. Πτυχιούχος (ΠΕ) Βιολόγος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ή
Μηχανικός Περιβάλλοντος με:
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την
ιχθυολογία των εσωτερικών υδάτων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ιχθυολογική
δειγματοληψία εσωτερικών υδάτων.
Ικανότητα συστηματικής αναγνώρισης ψαριών εσωτερικών υδάτων.

1

12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως
τη λήξη του
έργου / Άγιος
Κοσμάς,
Ελληνικό

Θα συνεκτιμηθούν:
Καλή γνώση αγγλικών.
Γνώση χρήσης Η/Υ.
Γνώση και ικανότητες χειρισμού βάσεων δεδομένων και στατιστικών
προγραμμάτων.
Συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.
Αριθμός των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Αντικείμενο Απασχόλησης: Συμβολή στα Πακέτα Εργασίας του έργου:
ΠΕ2, ΠΕ3 και ΠΕ4. Ενδεικτικά, το αντικείμενο περιλαμβάνει τη συλλογή
αλιευτικών και ιχθυολογικών στοιχείων των εσωτερικών υδάτων, τη
συμμετοχή σε δειγματοληψίες, την ανάπτυξη οικοσυστημικών μοντέλων,
την επεξεργασία των δεδομένων, την προετοιμασία των εκθέσεων και
παραδοτέων του προγράμματος.
Περίληψη του έργου: Το έργο "Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για θαλάσσια και λιμναία
οικοσυστήματα - ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ" χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας μέσω ης Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020.
Η παρούσα πράξη θα εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα πληροφορία, θα παράγει νέα γνώση και θα
συνθέσει τα δεδομένα, με σκοπό την ανάπτυξη οικοσυστημικών μοντέλων σε τέσσερις περιοχές
έρευνας (Σαρωνικός κόλπος, Θρακικό πέλαγος/Στρυμονικός κόλπος, Βόλβη, Τριχωνίδα) που
αποτελούν σημαντικά αλιευτικά πεδία. Θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία EwE προκειμένου να
περιγραφεί το τροφικό πλέγμα των οικοσυστημάτων στις περιοχές αυτές. Το μοντέλο Ecopath
αποτελεί μια στιγμιαία απεικόνιση του οικοσυστήματος και των αλληλεπιδράσεων των συνιστωσών
του και δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και την κατάσταση του
οικοσυστήματος μέσω μίας σειρά σχετικών δεικτών. Ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη
των δυναμικών υπομονάδων στο χρόνο (Ecosim) και στο χώρο (Ecospace).
Για την παραμετροποίηση των μοντέλων απαιτούνται δεδομένα που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις
βιομάζας, στοιχεία οικολογίας και βιολογίας των ειδών, αλιευτικές παραγωγές ανά αλιευτικό εργαλείο
και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα αναζητηθούν στις βάσεις δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ,
σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και στη βιβλιογραφία καθώς και θα συλλεχθούν με στοχευμένες
δειγματοληψίες.
Εν συνεχεία, θα διερευνηθούν διαχειριστικά και περιβαλλοντικά σενάρια που θα εμπίπτουν στις εξής
κατηγορίες: διαφοροποιήσεις αλιευτικής προσπάθειας και πρακτικών, περιβαλλοντικές μεταβολές,
χωρική διαχείριση. Οι προσομοιώσεις και οι δείκτες που θα υπολογιστούν θα αξιολογηθούν με
συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα σενάρια αναφοράς, προκειμένου να
προταθούν αποτελεσματικά διαχειριστικά μέτρα.
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Τέλος, η πράξη προβλέπει τη διάχυση και διάθεση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό και τους
εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εμπλεκομένων ως πρώτο βήμα προς
την αειφόρο, συμμετοχική διαχείριση της αλιείας και των υδάτινων οικοσυστημάτων γενικότερα.
Σκοπός του έργου είναι: η εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης μέσω της ανάπτυξης
οικοσυστημικών μοντέλων με τη μεθοδολογία "Ecopath with Ecosim" (EwE) στις περιοχές έρευνας,
ώστε να λειτουργήσουν ως επιχειρησιακά εργαλεία αλιευτικής διαχείρισης και να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Διάρκεια του έργου: 36 μήνες, 15/12/2017 έως 14/12/2020.
Οι υποχρεώσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αφορούν: τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και 25 Παραδοτέα.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα ΠΕ1 - Διαχείριση του προγράμματος, ΠΕ2 - Συλλογή δεδομένων,
ΠΕ3 - Δυναμικά εργαλεία διαχείρισης, ΠΕ4 - Δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων. Τα
παραδοτέα περιλαμβάνουν ανασκόπηση δεδομένων και βιβλιογραφίας, αποτελέσματα
δειγματοληψιών, ανάπτυξη μοντέλων, αποτελέσματα σεναρίων διαχείρισης και σχέδια επιστημονικών
δημοσιεύσεων, τεχνικές εκθέσεις, πρακτικά συναντήσεων και ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης.
Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων*
Αριθμός μορίων
Βασικός τίτλος σπουδών

βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 20

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας

200 (με συνάφεια)

Διδακτορικό δίπλωμα

300 (με συνάφεια)

Χρόνος συναφούς αποδεδειγμένης εμπειρίας

(10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας)

Συνεκτιμώμενα προσόντα (ο συντελεστής βαρύτητας θα
είναι ίδιος)

Μέχρι 150

Συνέντευξη

Μέχρι 200

*Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης/συνέντευξης θα γίνει για τους/τις υποψήφιους/ες που
πληρούν τα τυπικά – απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης.
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σημείωμα που θα συνοδεύεται από αποδεικτικά
στοιχεία (κατάλογο έργων με τις αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και
δελτία παροχής υπηρεσιών/τιμολόγια, ή/και κατάλογο δημοσιεύσεων κ.λπ.).
Η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων που θα αξιολογήσει τους/τις υποψήφιους/ες, θα καθορίσει με
αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας για κάθε Κωδικό της
προκήρυξης, με βάση την ειδικότητα και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της προκήρυξης, τα
συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που θα αποκομίσει από τις ατομικές
συνεντεύξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για εκείνες τις θέσεις (κωδικούς της προκήρυξης) όπου
κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με τον/την καθέναν/καθεμία,
σύμφωνα με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια (τα στοιχεία που θα αξιολογηθούν κατά την διάρκεια
της συνέντευξης θα περιλαμβάνουν την επάρκεια γνώσης στο αντικείμενο της θέσης εργασίας και την
πιστοποίηση της εξειδικευμένης εμπειρίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη), βάσει του
σχετικού πίνακα αξιολόγησης. Η διαδικασία συνέντευξης πραγματοποιείται, μετά τη τελική εκτίμηση
των προσόντων των υποψηφίων, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αναλυτικά
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παρατίθενται κατωτέρω, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
της προκήρυξης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην
Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ.
712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr το
αργότερο έως τις 1/12/2017.
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 ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτές (άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του Ν. 4440/2016). Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση.
5. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της προκήρυξης.
6. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ (Ειδικό Παράρτημα Α1 Απόδειξης χειρισμού Η/Υ)
www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί)
7. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας. (Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας Α2)
www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί)
8. 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 .
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά του άρθρου 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007: «Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α.
ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, την τελευταία πενταετία».
10. Oι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλουν πράξη αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 50/2001 (Α' 39) «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» ορίζεται ότι «Τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό, πρέπει να
είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις».
Επίσης, όπου στο Π.Δ. 50/2001 αναφέρεται ως τυπικό προσόν διορισμού τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι ισότιμος ή/και αντίστοιχος τίτλου σπουδών της
ημεδαπής.
Με βάση τα ανωτέρω, οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και
νομίμως μεταφρασμένοι και να συνοδεύονται από πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
11. 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
Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. www.hcmr.gr
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα πρακτικά κατάταξης υποψήφιων θα αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του
ΕΛΚΕΘΕ www.hcmr.gr.
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 (5) ημερών από την
ανάρτησή τους.
O Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος

