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Ζάκυνθος, 11-03-2020 

 

Αρ. πρωτ.: 466 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης, 

δημόσιο λογισμικό κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 79. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, περί «Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου», του Ν. 

2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997) & του άρθ. 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

265/Α/23.12.2014),«Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 14, του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 

125/Α/7.7.2016) όπως αυτό ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ’/22.12.1999) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και 

θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο …» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 

1272/Δ’/27.11.2003) «Τροποποίηση του από Π.Δ/τος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και 

θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο …»». 

5. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β/19.04.2016), «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

6. Τα Τεύχη Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 

Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Υ.Ο.Δ.Δ. (ΦΕΚ 179/24.04.2013, ΦΕΚ 
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497/14.08.2014 και ΦΕΚ 281/24.04.2015) περί ορισμού του Προέδρου και των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2020 (αρ. 

αποφ. Δ.Σ. 62/2019- ΑΔΑ: ΩΝΨ1ΟΡΡΥ-349 όπως ισχύει). 

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β (ΦΕΚ 30/Β/17.01.2020) απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού 

έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΚΠΑΑ)». 

9. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4. 

10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 

παράγραφος 12. 

11. Το κείμενο εξειδίκευσης Οδηγιών για τους Έλληνες εταίρους σχετικό με τις 

διαδικασίες υλοποίησης των Έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο 

διαχείρισης και υλοποίησης των ενταγμένων Έργων στα Επιχειρησιακά Πρόγραμμα 

του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", 

(http://www.interreg.gr/images/news/INTERREG/301211/News_30122011.pdf ) 

12. Το εγκεκριμένο διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC  Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020. 

13. Την υπ’ αρ. 39/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης υποβολής της πρότασης με 

τίτλο BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - 

Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» στο χρηματοδοτικό 

πλαίσιο Interreg IPA CBC  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.   

14. Την υπ’ αρ. 56/2017 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg IPA CBC  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast 

«Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες 

Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση», καθώς και του ορισμού ομάδας έργου και 

εξουσιοδότησης του Προέδρου για την υλοποίηση του προγράμματος. 

15. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου που είναι σε ισχύ καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον προϋπολογισμό τους. 

16. Την από 30/04/2018 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής 

Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου: «Climate-Smart 

Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για 

τη Γαλάζια Διακυβέρνηση, BlueCoast» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA 

CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. 
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17. Την από 23/05/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση με την Διαχειριστική Αρχή για την 

υλοποίηση του προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – 

BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες 

Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» ως επικεφαλής εταίρος. 

18. Την υπ΄ αριθμ. 84263/03-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΔΨ465ΧΙ8-Ξ69) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου «Climate-

Smart Coastal Practices for Blue governance, BlueCoast» στο πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ ΕΠ5226 με Κωδικό 2018ΕΠ52260005 και συνολικό 

προϋπολογισμό 97.000,00 €.  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) 

σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικού ποσού 13.515,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες 

Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» και ακρωνύμιο BlueCoast το οποίο  

συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC  

Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) στο οποίο ο 

Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου συμμετέχει ως επικεφαλής  

εταίρος.  

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου (www.nmp-zak.org) και συνοδεύεται από τα Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ.  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.  

 

 

 

 

 

 

Καθηγητής  Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 

Βιοεπιστημών 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

Συνημμένα:  

 Παράρτημα I  

 Παράρτημα II 

 Παράρτημα ΙΙΙ 
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Κοινοποίηση:  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  του 

στόχου 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,  

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01  

Υπόψη κας Τσαμούρη Α. (e-mail: 

ktsamouri@mou.gr) 

Τηλ.:2310-469683 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Bluecoast 
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.) 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο 

έργο με τίτλο «Climate-Smart Coastal Practices for Bluegovernance – Κλιματικά - 

Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» και ακρωνύμιο 

Bluecoast.Το έργο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg IPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»). 

 

Το έργο με το ακρωνύμιο BLUECOAST αφορά τη συνεργασία της Ελλάδας και της 

Αλβανίας για την υλοποίηση ενεργειών για τη διατήρηση μερικών από τους 

σημαντικότερους οικοτόπους της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο, 

στη Ζάκυνθο και στο Δήμο Χιμάρας (Αλβανία). HCaretta caretta είναι ένα κοινό 

θαλάσσιο μεταναστευτικό είδος που απειλείται με εξαφάνιση και στις δύο χώρες. 

προστατεύεται από διάφορες συμβάσεις. (Βαρκελώνη, Βέρνη, Βόννη, οδηγία για τους 

οικοτόπους). Η πρόκληση είναι να καθιερωθεί διασυνοριακή συνεργασία και 

οριζόντιες συνέργειες προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες διατήρησης, να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και επίσης να καθορίσουν 

κρίσιμες συνθήκες και ενεργητικές μεθόδους για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του 

είδους. Ο στόχος του BLUECOAST είναι να παράσχει τα εφαρμοστέα σχέδια,  

προληπτικές μεθόδους που βασίζονται σε μακροπρόθεσμους στόχους διατήρησης και 

στην πολιτική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να αυξηθεί η 

ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος της Caretta caretta η οποία θα αντιμετωπίσει τις 

μεγάλες πιέσεις στο έδαφος λόγω της ανθρώπινης επίδρασης και της αλλαγής του 

κλίματος, ενσωματώνοντας την ανθεκτικότητα των οικοτόπων στην ευρύτερη 

περιφερειακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η προστιθέμενη αξία του BLUECOST 

είναι πολλαπλή για ένα άκρως μεταναστευτικό είδος (Caretta caretta), δεδομένου ότι 

θεωρεί τον πλήρη κύκλο ζωής του και τις περιοχές μεγάλης κλίμακας που 

χρησιμοποιεί, έχοντας θετικό αντίκτυπο στις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με 

τον κύκλο ζωής του (φωλιά, εδάφη, περιοχές ζευγαρώματος / διατροφής, 

μεταναστευτικά μονοπάτια). Η αξία αυτή βασίζεται στη διασυνοριακή συνεργασία και 

στην ανάπτυξη συνεργειών και κοινών δράσεων προκειμένου η Caretta caretta να 

επιτύχει υψηλότερο επίπεδο διατήρησης στην περιοχή στόχου που υπερβαίνει τα 

9000 hec. (θαλάσσιες / περιοχές φωλεοποίησης) στην Ελλάδα, 10000 hec. στο δήμο 

Χιμάρα και στις μεταναστευτικές διαδρομές.  

 

Για την υλοποίηση του έργου, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. ως επικεφαλής εταίρος  

συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙΙΟΝΙΟΥ, 

Ελλάδα (εταίρος) 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ελλάδα 

(εταίρος) 
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 ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ, Αλβανία (εταίρος) 

 ΔΗΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ, Αλβανία (εταίρος) 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 

Ελλάδα(εταίρος) 

 

Η υλοποίηση του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα διαρθρώνεται στα 

παρακάτω πακέτα εργασίας:  

 

ΠΕ Τίτλος Έναρξη Λήξη 

ΠΕ 1 
Project management and 

Coordination 

Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

ΠΕ 2 
Communication and 

Dissemination 

Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

ΠΕ 3 
BlueCoastReseach and 

Development 

Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

ΠΕ 4 BLUEDATA tools 
Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

ΠΕ 5 
BLUECOAST pilot Beaches 

(small investments) 

Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

ΠΕ 6 

Setting up a Blue-Culture 

Initiative - society 

engagement 

Υπογραφή 

Συμφωνητικού 
10/2020 

 

Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 486.200 ευρώ. 

Η διάρκεια του Έργου είναι 31 μήνεςκαι λήγει στις 30-10-2020. 

 

Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά την υποστήριξη 

εργασιών για τα Πακέτα Εργασίας 1, 3, 4, 5, 6  του προγράμματος ‘‘Bluecoast’’ και 

ειδικότερα στα υποπακέτα εργασίας 1.1.2, 3.1.2, 3.1.5, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.1.2.  

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο συμβαλλόμενος, οι οποίες 

θα είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος 

Interreg IPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast αλλά και της Εθνικής 

νομοθεσίας, είναι :  

1. Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου και σύνταξη των εκθέσεων προόδου, αιτημάτων 

πληρωμής, χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και αναφορών των έργων για 

λογαριασμό τουΦ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ..  

2. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου.  

3. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων.  
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4. Υποστήριξη στην σύνταξη του Επικοινωνιακού Πλάνου και της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του έργου.  

5. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του Φ.Δ. του 

Ε.Θ.Π.Ζ. στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου.  

6. Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, 

δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, σύνταξη τεχνικών και επιστημονικών 

άρθρων.  

και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του 

Προγράμματος μετά από οδηγίες των Υπευθύνων τουΦορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 

Παραδοτέα είναι οι διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς,  

σχετικά με τις δράσεις που διεκπεραίωσε ο συμβαλλόμενος για την υποστήριξη 

εργασιών για τα Πακέτα Εργασίας 1, 3, 4, 5, 6  του προγράμματος ‘‘Bluecoast’’ και 

ειδικότερα για τα υποπακέτα εργασίας 1.1.2, 3.1.2, 3.1.5, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 

6.1.2.   

Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης 

έργου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο 

ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής. 

 

Α3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα 

υποψήφιο. Ο επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης 

έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο 

τρόπος πληρωμής.  

Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του 

αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το 

αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου.  

Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Ο 

Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα 

διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφ’ όσον ο 

υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο 

απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα.  
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Α4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Από την υπογραφή της σύμβασης ως τη λήξη του έργου Bluecoast (30-10-2020). Η 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πρόσληψης.  

 

Α5. ΑΜΟΙΒΗ 
H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 13.515,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 

αντιστοιχεί από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως και τη λήξη του 

Έργου Bluecoast. Οποιεσδήποτε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και 

κάθε είδους κρατήσεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό. 

Οι καταβαλλόμενες αμοιβές θα διενεργούνται σε διμηνιαία βάση και θα γίνεται 

χρήση ειδικού φύλλου ανθρωποχρέωσης (timesheet/έγγραφο του προγράμματος 

Interreg IPA CBC  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020).O συμβασιούχος υποχρεούται να 

προσκομίζει σε διμηνιαία βάση έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς. O 

συμβασιούχος θα εκδίδει τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι 

ασφαλισμένος στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική του 

επιμέλεια και δαπάνες. 

Τα ποσά της πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.  

 

Α6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο συμβασιούχος θα απασχολείται στη Ζάκυνθο, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 

του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, εντός του 

ωραρίου λειτουργίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης των 

δράσεων του έργου ή/και στην έδρα του.  

ΑΔΑ: 6ΙΞΠΟΡΡΥ-ΓΗ2





 

10 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες και  

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1990 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, ήτοι:  

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής.  

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ 

άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις.  

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση.  

Σημείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύμβασης αίρεται μόνο με την έκδοση του 

κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της 

ποινής.  

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  

6. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να 

κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 

το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης 

επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας 

Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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B2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Β2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να 

κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών  

 Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή το 

ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, 

ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος. 

Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους από τη λήψη του πτυχίου, η οποία θα 

αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας σε θέματα 

Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας σε Παράκτιες και Θαλάσσιες 

Προστατευόμενες Περιοχές Φορέων Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα ή άλλο επίσημο 

έγγραφο τεκμηρίωσης. Ο Υποψήφιος δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβει στον 

φάκελο του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του. Ο Υποψήφιος 

θα πρέπει να αναγράψει στην αίτηση τους ανθρωπομήνες της εμπειρίας που διαθέτει 

βάσει του βιογραφικού του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμός των 

ανθρωπομηνών θα επιβεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή. Η εμπειρία αφορά σε 

μη επικαλυπτόμενους μήνες. 

 

B2.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τη θέση απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (άριστη γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις 

αντίστοιχες θέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται: 

 Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό 

λόγο). Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Β3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την 

αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν 

απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία:  

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης,  

β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι 

συμμετέχοντες:  

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
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παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

 Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  

 Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή.  

 Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη 
απαλλαγή από αυτές.  

 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  

 

3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου συντεταγμένο βάσει του προτύπου 

europass. 

Βιογραφικά συνταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία.  

 

4. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι που τελικά θα 

επιλεγούν οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα για 

έλεγχο από την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.  

 

Β4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με 

σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα γραφεία της υπηρεσίας μας 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 1ος όροφος, 291 00ΖΑΚΥΝΘΟΣ – 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Πρωτόκολλο).  

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου Bluecoast. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 24/03/2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 

15:00.  

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν 

παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν 

αξιολογούνται.  

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
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Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε 

στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.  

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν 

εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη 

ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων 

οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.  

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να 

ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2695023499ή με e-mail στο info@nmp-zak.org, 

υπόψη κου Χαρμπή Γεώργιου. 

 

ΑΔΑ: 6ΙΞΠΟΡΡΥ-ΓΗ2





 

14 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Γ1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα 

ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα: 

 Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (με αναγωγή στην 

κλίμακα 1-10) με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιαζόμενος με 10 μονάδες. 

Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 10% 

 Αγγλική Γλώσσα: Άριστη γνώση: 100 μονάδες, Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες, 

Καλή γνώση: 50 μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 10% 

 2
η
 Ξένη Γλώσσα: Άριστη γνώση: 100 μονάδες, Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες, Καλή 

γνώση: 50 μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 10% 

 Επαγγελματική εμπειρία: Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 2,5 

μονάδες, με κατώτατο όριο τους 12 και ανώτατο όριο τους 40 ανθρωπομήνες (δεν 
προσμετρούνται επικαλύψεις απασχόλησης). Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 25% 

 

2. Για την τελική βαθμολόγηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:  

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ποσοστό 

Κ1 Βαθμός πτυχίου 10% 

Κ2 Αγγλική Γλώσσα 10% 

Κ3 2η Ξένη Γλώσσα 10% 

Κ4 Επαγγελματική εμπειρία 25% 

Κ5 Δομημένη συνέντευξη 45% 

 Β(Κ1- Κ5)=Κ1*0,10+Κ2*0,10+Κ3*0,10+Κ4*0,25+Κ5*0,45 100% 

 

Γ2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η υπηρεσία μας θα καλέσει σε δομημένη συνέντευξη τους πέντε (5) πρώτους 

υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια Κ1 

έως και Κ4. Η επιτροπή διενέργειας της δομημένης συνέντευξης, θα βαθμολογήσει 

τους πέντε (5) υποψηφίους στη κλίμακα 0-100. Ο βαθμός της συνέντευξης θα 

πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου Κ5 του Πίνακα 

κριτηρίων βαθμολόγησης. Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη 

βαθμολόγια Β(Κ1-Κ5), μετά και την διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, είναι 

αυτός ο οποίος θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης με σχέση εργασίας «σύμβαση 

μίσθωσης έργου».  
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Γ3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην 

ιστοσελίδα τουΦορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου  

(www.nmp-zak.org). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να 

υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. Μετά την 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα 

αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................ 

ONOMA:............................................................ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:................................................... 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:.................................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:….................................................... 

ΤΑΧ.ΚΩΔ. …………............................................... 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:.......................................................... 

ΗΜΕΡ.ΕΚΔ:........................................................ 

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ:......................................................... 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ: 

1) ...................................................................... 

2) ...................................................................... 

3) ...................................................................... 

4) ...................................................................... 

5) .................................................................... 

6) ...................................................................... 

7) ...................................................................... 

8) ...................................................................... 

9) ...................................................................... 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 1ος όροφος, 

ΤΚ 291 00, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

 

 

 

 

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 

σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 

με αριθμ. πρωτ. 466/11-03-2020 

ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου της υπηρεσίας σας και 

παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Ημερομηνία:    …../…../2020 

 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
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να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση 

το άρθρο 1 π.δ 146/2007 ≪Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 

διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε 

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 ≪Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….≫ (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’≫, ως εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της 

οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 

οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην 

Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι 

δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής 

χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία 

χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω 

καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών 

εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής 

πιστοποιητικά: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C 2) : 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL 

LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 

COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 

άριστης γνώσης).  
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 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 

level C2) (μέχρι 31/8/2009) 

 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 

 Test of Interactive English, C2 Level. 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

( β ) Πολύ καλή γνώση ( Γ 1 / C 1) : 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL 

LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - 

EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 

πολύ καλής γνώσης). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 

(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

 ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 

του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 

Certificate in ESOL International (CEF C1). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 

μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

�Distinction” ή “Credit”). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent 

level C1) ) 

 (μέχρι 31/8/2009) • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

ΑΔΑ: 6ΙΞΠΟΡΡΥ-ΓΗ2





 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών 

 

 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

 AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 

 CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

 LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 

( γ ) Καλή γνώση ( Β 2) : 

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 

 COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 

 -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 

του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 

Certificate in ESOL International (CEF B2) . 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 

μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

“Distinction” ή “Credit. 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 

level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 

 Test of Interactive English, B2 + Level. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 
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 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS 

 LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση 

μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι 

αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής 

γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης και  

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 

στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης, 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 

πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 

εμπειρίας και 

 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 

προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 

δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
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Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς 

ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 

επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη 

νομοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην 

αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 
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