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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία: 13/6/2017
Aρ. Πρωτ.: 20043/4585
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την μεταφορά προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ.
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014,
άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016 καθώς
και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 253η/31.5.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2)
ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες
με δυνατότητα παράτασης, στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Αναβάθμιση Ειδικού
Λογαριασμού και Υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων και Έργων του
ΕΛ.Κ.ΕΘ.Ε.΄΄.
Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα :

Δύο (2) απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ
Κάτοχοι Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
Πενταετή εμπειρία την τελευταία οκταετία σε λεωφορεία 50 θέσεων
Θα συνεκτιμηθεί επιπλέον συναφή εμπειρία

Άτομα Χρονική
Διάρκεια/
Τόπος
απασχόλησης
2
12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης/
Ανάβυσσος

Αντικείμενο απασχόλησης:
Οι θέσεις αφορούν Οδηγούς Υπηρεσιακού Πούλμαν για μεταφορά προσωπικού και
υπηρεσιακών οχημάτων με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ανάλογα με τις ανάγκες του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση
του ΔΣ του φορέα. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και καθορίζει με αιτιολογημένη
απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση τους τίτλους
σπουδών, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, την εμπειρία, καθώς και το πόρισμα που
αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η
διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά
τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων
εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
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Πίνακας Μοριοδότησης
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μήνες
Συνέντευξη

ΔΕ
Βαθμός x 110
7 μονάδες ανά μήνα
200

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 26/6/2017.
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. Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
δεν μπορούν να προσληφθούν, πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την
απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιούνται, επίσης, να είναι υποψήφιοι και: Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια
με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον μέχρι την
απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πολίτες των
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ 1 του
Ν.2431/1996. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση καθηκόντων η οποία θα κριθεί από την επιτροπή.
Γίνονται επίσης δεκτοί για πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσεως Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.
3832/1958).
5. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
6. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της προκήρυξης.
7. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα :
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(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. 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
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες και να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων της
υπηρεσίας.
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
(10) ημερών από την ανάρτησή τους.
O Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος

