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                                                                                                               Aρ. Πρωτ.:20043/1153 

 

                  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πρόσληψη ενός ατόμου 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 άρθρου 93 του Ν.4310/2014 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο  24 του Ν.4386/2016 καθώς και την 

απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 248
η
/1.2.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (12) 

δώδεκα μήνες με δυνατότητα παράτασης, στα πλαίσια του προγράμματος «Λειτουργία και 

Ανάπτυξη Ενυδρείου Κρήτης». 
 

  Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα : Άτομα Χρονική Διάρκεια  / 

Τόπος απασχόλησης                                    

Έναν πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής 

με: 
● Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη web εφαρμογών και 

διαδραστικών media installation 

● Καλή γνώση αγγλικών 

 

Για web εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών/προτύπων 

όπως: 
● HTML/HTML5 

● CSS/CCS3 

● JavaScript 

● PHP 

● MySQL 

● Χρήση CMS (wordpress, drupal, joomla). 

 

● Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 χρόνια 

 

Για πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση 

τεχνολογιών/μέσων όπως: 
● Processing/Open Frameworks/Unity(software) 

● Kinect, Asus Xtion, Leap Motion ή ανάλογο (hardware) 

● Αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης-εφαρμογών (portfolio) με 

τουλάχιστον 2 συναφή project 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
● Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/και 

προϋπηρεσία 

● Ικανότητα απόδοσης στα πλαίσια μιας ομάδας 

1 12 μήνες με 

δυνατότητα 

παράτασης/ Ενυδρείο 

Κρήτης Γούρνες 

Δήμου Χερσονήσου 
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● Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (πρόσφατες) 

 

 

Αντικείμενο απασχόλησης: 

Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί με τις υφιστάμενες διαδικτυακές εφαρμογές του ενυδρείου την ιστοσελίδα 

του ενυδρείου καθώς και με την υποστήριξη των υπαρχόντων  πολυμεσικών εφαρμογών  καθώς και 

την ανάπτυξη νέων που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσε ενυδρείο. 

 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη , 

υποδικία , δικαστική συμπαράσταση ), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του 

Ν.2207/1994. 

Γνωστοποιείται ότι η αξιολόγηση και η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 

από επιτροπή που θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. η οποία θα εξετάσει τα 

ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, περιλαμβανομένης και συνέντευξης με αυτούς 

εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

 

 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, βασικούς και 

μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις 

επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, 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 ενιαίος, είτε κατά στάδια κατά τα οποία 

γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν 

πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. 

 

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε: 

α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία των εγκαταστάσεων του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου,  Νομού 

Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ 71500 και ειδικότερα στη γραμματεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (αρμόδια κα Β. 

Δεσίπρη, τηλ επικοινωνίας 2810337806) είτε 

 

β) ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην διεύθυνση αλληλογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε,  Τ.Θ 2214, Τ.Κ 

71003, Ηράκλειο Κρήτης το αργότερο έως τις 27/2/2017. 

 

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 
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5. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας. (Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας Α2) 

www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί) 

6. 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 .  

   7. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των   

        τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   8. 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 
 

http://www.hcmr.gr/
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