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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση 

υποτροφίας δύο (2)  Διδακτορικών Υποτρόφων σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4386/2016 άρθρο 

16 παρ.12β, τον Ν.4485/2017, τον κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ και την απόφαση 

Δ26 (ΑΔΑ:ΨΘ8ΕΟΡΡΘ-ΜΨΕ) του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 302η/19.12.18. 

 

H προκήρυξη αφορά την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με 

δυνατότητα παράτασης έως συνολικά τριάντα τέσσερις (34) μήνες και τριάντα δύο (32) μήνες 

αντίστοιχα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΙ με κωδικό ΕΛΚΕ (33.60.31803) το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΠΑΛΘ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) της πρόσκλησης 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ με ποσοστό χρηματοδότησης από το ΕΠΑΘ 100% 

και τελεί υπό την εποπτεία του Δρ.Παντελή Καθάριου επιστημονικού υπευθύνου του έργου. 

 

Υποχρεώσεις του ΕΛΚΕΘΕ στα πλαίσια του έργου:  

Διαχείριση βακτηριακών ασθενειών σε εκκολαπτήρια ιχθύων με χρήση βακτηριοφάγων. Καταγραφή 

βακτηρίων σε τμήματα ζωντανών τροφών εκκολαπτηρίων με έμφαση σε δυνητικά παθογόνα. 

Απομόνωση και χαρακτηρισμός βακτηριοφάγων. Χρήση βακτηριοφάγων για την στοχευμένη μείωση 

παθογόνων βακτηρίων.  

Ο σκοπός και οι ανάγκες που θα καλύψουν οι προσλήψεις σχετίζονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και τις  αντίστοιχες δράσεις όπως αναφέρονται. 

Οι επιτυχημένοι/-νες υποψήφιοι σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του έργου θα 

εργαστεί στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, στη Κρήτη.  

Στα καθήκοντα των υποψηφίων διδακτόρων συμπεριλαμβάνονται η απομόνωση και χαρακτηρισμός 

βακτηριακών παθογόνων ψαριών, μοριακές αναλύσεις, απομόνωση και χαρακτηρισμός 

βακτηριοφάγων, πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε συνεργαζόμενες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών 

στην Ελλάδα. 
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Διάρκεια του έργου: 42 μήνες. 

Τόπος Εκπόνησης έργου: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών 

του ΕΛΚΕΘΕ, στις Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης. 

Προσόντα – Περιγραφή Θέσης: 

Δύο (2) υποψήφιοι/-ες διδάκτορες, με διδακτορική υποτροφία διάρκειας 12 μηνών (με δυνατότητα 

παράτασης έως συνολικά τριάντα τέσσερις (34) μήνες και τριάντα δύο (32) μήνες, αντίστοιχα.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

Απαραίτητα προσόντα 

1. Πτυχίο ΠΕ σε Βιολογικές Επιστήμες 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Θαλάσσια Βιολογία ή Υδατοκαλλιέργειες ή σε συναφές 

αντικείμενο 

3. Γνώση Γενικής Μικροβιολογίας  

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

5. Εγγραφή σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέμα που άπτεται της 

μικροβιολογίας υδατοκαλλιεργειών ή ιχθυοπαθολογίας 

6. Απαραίτητη είναι η εμπειρία (τουλάχιστον 4 μηνών) σε θέματα που άπτονται μικροβιολογίας 

ή ιχθυοπαθολογίας. 

Επιθυμητά προσόντα 

7. Γνώση μοριακών τεχνικών (PCR, ηλεκτροφόρηση) ή γονιδιωματικής 

8. Συμμετοχή, παρουσιάσεις σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια  

9. Συστατικές επιστολές από ερευνητικά ιδρύματα ή ΑΕΙ που να βεβαιώνουν την ερευνητική 

ικανότητα του υποψηφίου 

 

Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Μόρια 

1 Βασικός τίτλος σπουδών (βαθμός) 
Βαθμός 

πτυχίου x 10 

2 
Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης  στην θαλάσσια Βιολογία ή 

Υδατοκαλλιέργειες ή σε συναφές αντικείμενο (βαθμός) 

Βαθμός 

πτυχίου x 10 
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3 
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

100  

200 

4 
Εμπειρία (τουλάχιστον 4 μηνών) σε θέματα που άπτονται μικροβιολογίας ή 

ιχθυοπαθολογίας. 

4-12 μήνες: 

300 μόρια 

>12 μήνες: 

400 μόρια 

 

Συνέντευξη: 

Θα εκτιμηθούν τα επιθυμητά προσόντα: 

1. Γνώση μοριακών τεχνικών (PCR, ηλεκτροφόρηση) ή 

γονιδιωματικής (40 μόρια) 

2. Συμμετοχή, παρουσιάσεις σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια (30 

μόρια) 

3. Συστατικές επιστολές από ερευνητικά ιδρύματα ή ΑΕΙ που να 

βεβαιώνουν την ερευνητική ικανότητα του υποψηφίου (30 μόρια)  

100 

 ΣΥΝΟΛΟ Μέγιστο 900 

 

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως πλέον εργοδοτικών 

εισφορών.  

 

Μέγιστη διάρκεια χορήγησης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι τέσσερα (4) 

χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμα χρόνο μετά από αιτιολόγηση από τον επιβλέποντα 

ερευνητή/ΕΛΕ 

 

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις του Υπότροφου 

1.Ο/Η υπότροφος υπογράφει "Σύμβαση Διδακτορικού Υπότροφου" με το ΕΛΚΕΘΕ. 

2.Ο/Η υπότροφος θα απασχολείται βάσει των οδηγιών του επιβλέποντα ερευνητή/ΕΛΕ και μπορεί να 

συμμετέχει στο σχεδίασμά και εκτέλεση εργασιών πεδίου και πλόων ερευνητικών προγραμμάτων, σε 

επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση 

εμπειρίας. 

3.Ο/Η υπότροφος μπορεί να απουσιάζει για μεγαλύτερο διάστημα, για εκπαίδευση ή εκτέλεση 

ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της, 
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σε ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα ή Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μετά από 

εισήγηση του επιβλέποντα ερευνητή/ΕΛΕ και έγκριση του ΔΣ του κέντρου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να υποβάλλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

hrdept@hcmr.gr είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή 

συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα στα γραφεία των εγκαταστάσεων 

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

Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται 

το αργότερο έως τις 11/02/2019. (πληροφορίες τηλ.2291076331). 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα 

καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα 

αξιολογηθούν.  

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. Βεβαίωση εγγραφής σε πανεπιστήμιο για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

5. Πιστοποιητικό απόδειξης  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 .  

http://www.hcmr.gr/
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7. Oι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλουν πράξη αναγνώρισης των  τίτλων σπουδών 

από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.   www.hcmr.gr 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα πρακτικά κατάταξης υποψήφιων θα αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕΘΕ  

www.hcmr.gr.   

 

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 (5) ημερών από την ανάρτησή τους. 

 

O Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 

 

Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος 
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