
 
 

 

 

 

                                                                                                  

                                  

 

                                                                                                   Ανάβυσσος: 13/5/2015 

                                                                                                  Αρ.πρωτ: 20043/4161 

 

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 ΑΕΙ Επιστημών Θάλασσας στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο 

Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» 

του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009-2014 για διάστημα (11) έντεκα 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 212ηΑ/30.4.2015. 

 

Περιγραφή έργου: 

Αναβάθμιση/Επέκταση του ηχοβολιστικού συστήματος σχιστής δέσμης του ΕΛΚΕΘΕ με προμήθεια 

ηχοβολιστικού συστήματος 3 συχνοτήτων για την εκτίμηση μεσο-ζωοπλαγκτού και νεαρών ιχθυδίων. 

Τεχνική υποστήριξη στην επέκταση του παραπάνω ηχοβολιστικού συστήματος όπως προβλέπονται στο 

έργο καθώς επίσης και στις δοκιμές και την εναρμόνιση με το υπάρχον σύστημα. Οι δοκιμές γίνονται εν 

πλω και απαιτούν από τον υποψήφιο  σημαντικές ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας  όχι μόνο με την 

τεχνική ομάδα αλλά και με το πλήρωμα του ερευνητικού σκάφους που χρησιμοποιείται. 

 

 Παραδοτέα: 

Έκθεση για την αναβάθμιση/επέκταση του ηχοβολιστικού συστήματος καθώς και των σχετικών δοκιμών. 

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: 

A.Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 

1. -Πτυχιούχος ΑΕΙ Επιστημών Θάλασσας 

   - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Θαλάσσιες Επιστήμες 

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής 

 

Θα συνεκτιμηθούν: 

3. Επιθυμητή εμπειρία 

- Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες με ακουστικά (ηχοβολιστικά ή ADCP ή side scan sonar) 

- Γνώση προγραμματισμού σε MatLab για δεδομένα remote sensing  

4. Επιθυμητά προσόντα  

- Προηγούμενο ερευνητικό έργο σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.    
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Τόπος εργασίας: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι διαθέσιμος/η για συνεργασία στο χώρο 

που εξελίσσεται το πρόγραμμα (ερευνητικό σκάφος ΦΙΛΙΑ-εγκαταστάσεις ΕΛΚΕΘΕ στη Κρήτη) 

 

Εργολαβικό αντάλλαγμα: 23.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των υπολογιζόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών.  

 

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα 

πτυχίων, αστυνομικής ταυτότητας, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 26 Μαΐου 2015 

στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή 

ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

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 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 

Βασικός τίτλος σπουδών  βαθμός πτυχίου  επί συντελεστή 25  

Συναφής με την προκήρυξη μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών 
200                                        

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 100 

Εμπειρία όπως αυτή ζητείται στην κατηγορία 

Α3 
Μέχρι 150 

Επιθυμητή εμπειρία όπως αυτή ζητείται στην 

κατηγορία Α4 
Μέχρι 100 

Συνέντευξη Μέχρι 200 

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

Πληροφορίες : www.hcmr.gr 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕΘ.Ε. 

 

 

Δρ.Βασίλειος Λυκούσης               

 

http://www.hcmr.gr/
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