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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α/1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
‘Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
4.

Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (περ. ι άρθρο 4) (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή Διορισμών και
Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 164/03 «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και
ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των
Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) σ’ αυτό.
7. Τις αποφάσεις του Δ.Σ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνεδρία 299η/θ.Δ.20/30.11.2018 και συνεδρία
305η/θ.Δ.10/22.01.2019 περί έγκρισης του γνωστικού αντικειμένου των υπό προκήρυξη θέσεων
Ερευνητών Β΄ Βαθμίδας
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8. Την απόφαση Δ.Σ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 316/θ.Δ44/14.05.2019 περί έγκρισης προκήρυξης δύο (2) θέσεων
Ερευνητών Β΄ Βαθμίδας στο ΙΘΑΒΙΠΕΥ
9. Τις με αρ. πρωτ. 8/03.01.2019 και 7847/12-7-2019 βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης περί σχετικής
πρόβλεψης στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
-Μια (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο ΘαλάσσιωνΒιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτική Βιολογία και διαχείριση παράκτιας ζώνης» (κωδ. θέσης 1)
Μια (1) θέση Ερευνητή βαθμίδας Β΄ για το Ινστιτούτο ΘαλάσσιωνΒιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων,
με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων με έμφαση στα ιχθυαποθέματα βαθιών νερών – θαλάσσια
απορρίμματα σε οργανισμούς και στο περιβάλλον» (κωδ. θέσης 2)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εφ΄ όσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό,
να έχει αναγνώριση από το ΔOATAΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.5.2016) ήτοι, «να είναι επιστήμονες υψηλής
επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς
και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή
προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων».
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων ή το ερευνητικό ή επιστημονικό τους εν γένει
έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να
οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να
κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προ- γράμματος έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές
για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των
εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει
αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία
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αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των
υποψηφίων.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 Ν.3528/2007)
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά
του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα (1)
αντίτυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από
δημόσιο φορέα ή β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή γ.
ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του
εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο ένα (1) αντίτυπο και ένα (1)
ηλεκτρονικό αρχείο σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά
επί αποδείξει, στη διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τμήμα Προσωπικού, 46,7
χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη
«Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ με γνωστικό αντικείμενο «.............» (κωδ.
θέσης ...).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 13.09.2019 ημέρα Παρασκευή.
3

ΑΔΑ: 6ΖΦΚΟΡΡΘ-Ν2Ψ
Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 21 Ν. 4386/2016)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στο
τηλέφωνο 22910-76350 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ

Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος
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