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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ 

Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ανάβυσσος :  12-10-2017 

Αριθμ. πρωτ.:  20043/8023 

 
Πληροφορίες : κα. Κ. Ρεπάνη  
Τηλέφωνο : 22910 76350 
Φαξ  : 22910 76328     

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

 

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) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση». 

4.  Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 

υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (περ. ι άρθρο 4) (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναστολή ∆ιορισµών και Προσλήψεων 

στο ∆ηµόσιο Τοµέα», όπως ισχύει. 

6. Το Π.∆. 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. 
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7. Τις αποφάσεις του  ∆.Σ./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνεδρίες 257/27.07.2017,  258/24.08.17/1 και  258/24.08.17/Ε43  για την 

προκήρυξη τριών  (3) θέσεων Ερευνητών Γ΄ Βαθµίδας. 

8. Τις µε αρ. πρωτ. 7829/7830/7831/05-10-2017 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης  περί σχετικής πρόβλεψης στους 

αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισµού τακτικής επιχορήγησης οικ. έτους 2017 και 2018. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: 

Μια (1) θέση Ερευνητή βαθµίδας Γ΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και                       

Εσωτερικών Υδάτων, µε γνωστικό αντικείµενο «Αλιευτική οικολογία και οικολογικά µοντέλα».  

 

Μια (1) θέση Ερευνητή βαθµίδας Γ΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και                       

Υδατοκαλλιεργειών, µε γνωστικό αντικείµενο «Βιοπληροφορική, µε έµφαση στην ανάλυση δεδοµένων 

γονιδιωµατικής στους τοµείς της εφαρµοσµένης θαλάσσιας βιολογίας και βιοποικιλότητας».  

 

Μια (1) θέση Ερευνητή βαθµίδας Γ΄ για το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,  µε γνωστικό αντικείµενο «Θαλάσσια 

Χηµεία – Κύκλος του άνθρακα».   

  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι για τις  παραπάνω θέσεις πρέπει:  

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και εφόσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει 

αναγνώριση από το ∆OATAΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). 

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».  

Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Γ΄ βαθµίδας απαιτείται να έχει τεκµηριωµένη ικανότητα να 

σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τµήµατα έργων έρευνας και  τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέµει τµήµατα 

ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει 

πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισµένα.  

γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία 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 
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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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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 ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). 

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 ∆ήλωση 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 Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τµήµα 

Προσωπικού, 46,7 χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος, εντός της οριζόµενης 

προθεσµίας µε την ένδειξη «Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ΄ µε γνωστικό 

αντικείµενο…». 

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 30/11/2017. 
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Η παρούσα Προκήρυξη θα δηµοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 21 Ν.4386/2016) και θα 

βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Φορέα: https://calls.hcmr.gr.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στο τηλέφωνο 22910-76350 όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ 

 

 

                                                         Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος 

ΑΔΑ: 7ΘΡΓΟΡΡΘ-ΞΗΝ


		2017-10-12T10:34:38+0300
	Athens




