ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο επιστημόνων
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων
(ΕΚΒΥ), 14ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, έχοντας υπόψη:
- Το καταστατικό του Ιδρύματος Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Π.
Δ/γμα της 19.9.2002, ΦΕΚ 1220 Β’)
- Την υπ. αριθμ. 798/30.07.2021/Θέμα 5ο Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος
προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, δύο επιστημόνων, και συγκεκριμένα ενός επιστήμονα βιολόγου και
ενός επιστήμονα βιολόγου ή χημικού, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο
«Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου
παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"», με τα
παρακάτω προσόντα:
1) Βιολόγος
Απαιτούμενα προσόντα εκάστου:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, ή
ισότιμου της αλλοδαπής:
βιολογίας
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, με
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σχετική με ποιότητα υδάτων ή βιοποικιλότητα ή
φυσικά οικοσυστήματα.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 1
Ως καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας νοείται η γνώση που αποδεικνύεται με
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με τα πιστοποιητικά
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων
φορέων που είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της
οικείας χώρας ή με άλλο βεβαιωτικό έγγραφο το οποίο γίνεται δεκτό από το
ΑΣΕΠ.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με αυτό το προσόν,
επιτρέπεται η κάλυψή της από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό.
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Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών
φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 2
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής: 1. Με πιστοποιητικά
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή πρώην Οργανισμό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από
τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 2. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς,
Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική
βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει
τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή,
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου
σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος (υπολογίζονται
αθροιστικά), 3. Με βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες
πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του
οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού
Η/Υ.
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
-

Εμπειρία σε εργασίες πεδίου.

-

Άδεια χειριστή ΣΜΗΕΑ.

-

Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής συναφές με
τα αντικείμενα της θέσης.

-

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά.

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και ειδικότερα να διαθέτουν
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Δ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του
Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης 3.
β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με αυτό το προσόν,
επιτρέπεται η κάλυψή της από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό.
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Πιστοποιητικό ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του
οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
ομογενείς εξ Αιγύπτου.
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γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
Αντικείμενο της θέσης αποτελεί η συμμετοχή στις εργασίες δειγματοληψιών,
μετρήσεων, αναλύσεων, επεξεργασίας δεδομένων και συγγραφής εκθέσεων για τις
ανάγκες του εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων της Ελλάδας (ΚΥΑ Αριθμ.
οικ. 140384/2011, όπως κάθε φορά ισχύει), στις λίμνες του δικτύου.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ
2014-2020 (31/12/2023). Η πρόσληψη τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο, μετά
τη λήξη της οποίας η σύμβαση μπορεί να τερματισθεί μονομερώς και αζημίως από τον
Εργοδότη. Κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, δηλ. την 31.12.2023,
υφίσταται δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του ΜΓΦΙ, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, άλλως η σύμβαση αυτή λήγει αυτοδικαίως χωρίς
οιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.

2) Βιολόγος ή Χημικός
Απαιτούμενα προσόντα εκάστου:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, ή
ισότιμου της αλλοδαπής:
Βιολογίας ή χημείας
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, με
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σχετική με ποιότητα υδάτων ή βιοποικιλότητα ή
φυσικά οικοσυστήματα.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 4
Ως καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας νοείται η γνώση που αποδεικνύεται με
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με τα πιστοποιητικά
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων
φορέων που είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της
οικείας χώρας ή με άλλο βεβαιωτικό έγγραφο το οποίο γίνεται δεκτό από το
ΑΣΕΠ.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με αυτό το προσόν,
επιτρέπεται η κάλυψή της από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό.
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Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών
φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 5
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής: 1. Με πιστοποιητικά
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή πρώην Οργανισμό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από
τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 2. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς,
Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική
βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει
τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή,
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου
σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος (υπολογίζονται
αθροιστικά), 3. Με βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες
πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του
οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού
Η/Υ.
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
-

Εμπειρία σε εργασίες πεδίου.

-

Εμπειρία εργαστηρίου.

-

Άδεια χειριστή ΣΜΗΕΑ.

-

Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής συναφές με
τα αντικείμενα της θέσης.

-

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά.

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης και ειδικότερα να διαθέτουν
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Δ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του
Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης 6.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης με αυτό το προσόν,
επιτρέπεται η κάλυψή της από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό.
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Πιστοποιητικό ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του
οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και
Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και
ομογενείς εξ Αιγύπτου.
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β. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική
συμπαράσταση.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
Αντικείμενο της θέσης αποτελεί η συμμετοχή στις εργασίες δειγματοληψιών,
μετρήσεων, αναλύσεων, επεξεργασίας δεδομένων και συγγραφής εκθέσεων για τις
ανάγκες του εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων της Ελλάδας (ΚΥΑ Αριθμ.
οικ. 140384/2011, όπως κάθε φορά ισχύει), στις λίμνες του δικτύου.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ
2014-2020 (31/12/2023). Η πρόσληψη τελεί υπό εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο, μετά
τη λήξη της οποίας η σύμβαση μπορεί να τερματισθεί μονομερώς και αζημίως από τον
Εργοδότη. Κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, δηλ. την 31.12.2023,
υφίσταται δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του ΜΓΦΙ, η οποία θα κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, άλλως η σύμβαση αυτή λήγει αυτοδικαίως χωρίς
οιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση.
Για αμφότερες τις θέσεις του βιολόγου και του βιολόγου ή χημικού, οι υποψήφιοι
καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι
στοιχεία:
α) Διαβιβαστική επιστολή,
β) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτουν τα προσόντα του
υποψηφίου σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις της προκήρυξης,
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΕΙ, και
ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή και ακριβή, και ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι θα πρέπει να αποστέλλονται με τη μορφή αρχείων pdf στη
διεύθυνση library@ekby.gr με θέμα «Επιστήμονας βιολόγος» ή «Επιστήμονας βιολόγος
ή χημικός» κατά περίπτωση.
Η υποβολή ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας, με καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των φακέλων στα γραφεία του ΕΚΒΥ την 24/09/2021 και ώρα 24:00.
Οι υποψήφιοι που πληρούν καταρχήν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για
προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή
τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που μεγάλος αριθμός υποψηφίων πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα, θα δημιουργηθεί βραχύς κατάλογος με γνώμονα τα πρόσθετα προσόντα.
Πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων, τη βαθμολογία και τη σειρά κατάταξης αυτών,
σύμφωνα με την εισήγηση της οικείας Επιτροπής Αξιολόγησης, θα κοινοποιηθεί σε
όλους τους υποψηφίους που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η κοινοποίηση θα γίνει με
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ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν
δηλώσει στον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα
πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης ή αίτηση θεραπείας
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν του προαναφερόμενου
πίνακα.
Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος που τελικώς θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει, εντός
προθεσμίας που θα του τεθεί, τίτλους σπουδών (οι οποίοι, εφόσον αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον επίσημο κρατικό ελληνικό
φορέα) και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των λοιπών προσόντων. Εφόσον ο υποψήφιος
δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία, θα αποκλείεται
και θα καλείται ο επόμενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος.
Η Πράξη «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού
δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία
2000/60/ΕΚ)"», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το ελληνικό
Π.Δ.Ε. (εθνικούς πόρους) (ΣΑΕ 2016ΣΕ27510014, ΚΩΔ. ΟΠΣ 5001204).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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