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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2010

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφο 3 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν.
2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. 

(ΦΕΚ 565/Β, 27.04.2005). 
3. Την σύμβαση χρηματοδότησης  no 234096 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.C.) και 

του  επικεφαλής-συντονιστή  (ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO) 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ARGOMARINE (7th Framework 
programme).

4. Τις υπ. αρ. 19/2009, 21/2010, 31/2010 και 76/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης 
του  Εθνικού  Θαλάσσιου  Πάρκου  Ζακύνθου  (υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  ερευνητικού 
προγράμματος ARGOMARINE - 7th Framework programme), που εδρεύει στην Ζάκυνθο 
(Ελ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 291 00), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα 
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

Φορέας Διαχείρισης 
του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου

Ζάκυνθος

ΠΕ Περιβάλλοντος 
Ή ΠΕ Γεωπονίας

Εν ελλείψει αυτών
ΤΕ Γεωπονίας

Δέκα (10) μήνες, 
με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι 
τη λήξη του 

προγράμματος 
ARGOMARINE 
(31/08/2012) και 
όχι πέραν αυτής.

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δήμων ή Κοινοτήτων του νησιού Ζακύνθου (Α' βαθμός εντοπιότητας)
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(2) Έπονται οι δημότες των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Ζακύνθου  (Β' βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ' βαθμός εντοπιότητας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το βαθμό εντοπιότητας. Σχετικά βλ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ :  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1). Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού  και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 

ή
Χημείας  και  βεβαίωση  ιδιότητας  μέλους  της  Ένωσης  Χημικών  (Ν.1804/1988-ΦΕΚ  177 
Α’/25.8.1988) 

ή
 Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης 
της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών 
Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών  και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού 
Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών 
στις  Φυσικές  Επιστήμες  ή  Διαχείρισης  Αγροτικού  Περιβάλλοντος  και  Φυσικών  Πόρων  ή 
Περιβαλλοντικής  Χαρτογραφίας  ή  Εφαρμοσμένης  Αγροοικολογίας  ή  Επιστημών  και 
Πολιτισμού –Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας 

Η
Πτυχίο  ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος :  Γεωπονίας ή  Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης 
Φυτικής  Παραγωγής  ή  Ζωικής  Παραγωγής   ή  Επιστήμης  Ζωικής  Παραγωγής  και 
Υδατοκαλλιεργειών  ή  Γεωπονίας  Φυτικής  και  Ζωικής   Παραγωγής  ή  Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας  ή  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (πρώην  Γεωργικής  Οικονομίας)  ή 
Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων  (πρώην  Γεωργικών  Βιομηχανιών)  ή  Γεωργικών 
Βιομηχανιών  ή  Αξιοποίησης  Φυσικών  Πόρων και  Γεωργικής  Μηχανικής  (πρώην  Εγγείων 
Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή 
Γεωπονίας  Φυτικής  Παραγωγής  και  Αγροτικού  Περιβάλλοντος  ή  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ή 
Γεωργικής  Οικονομίας  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου.

2) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων  β)  υπολογιστικών 
φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η οποία αποδεικνύεται, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις. 
4)Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Πτυχίο  ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  ή Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Διοίκησης  Αγροτικών  Επιχειρήσεων  ή  Γεωργικών  Μηχανών  και  Αρδεύσεων  ή  Γεωργικής 
Μηχανολογίας  και  Υδάτινων  Πόρων  ή  Μηχανολογίας  και  Υδάτινων  Πόρων  ή  Μηχανικής 
Βιοσυστημάτων  ή  Ζωικής  Παραγωγής  ή  Φυτικής  Παραγωγής  ή  Ανθοκομίας  και 
Αρχιτεκτονικής  Τοπίου  ή  Αρχιτεκτονικής  Τοπίου  ή  Θερμοκηπιακών  Καλλιεργειών  και 
Ανθοκομίας  ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ή Εμπορίας και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προιόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Βιολογικής 
Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και 
Οικολογίας  ή  Τεχνολογίας  Ολοκληρωμένης  Γεωργίας  ή  Διαχείρισης  Γεωργικών 
Οικοσυστημάτων  ή  Τεχνολογίας  Γεωργικών  Προιόντων   ή  Ζωικής  Παραγωγής ή  Φυτικής 
Παραγωγής  ή  Δασοπονίας  ή  Δασοπονίας  και  Διαχείρισης  Φυσικού  Περιβάλλοντος  ή 
Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης  ή  Τεχνολογίας Αλιείας 
και  Υδατοκαλλιεργειών  TEI  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής,  αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  το  ομώνυμο  ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα  πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα:  α)  επεξεργασίας  κειμένων  β)  υπολογιστικών 
φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3) Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η οποία αποδεικνύεται, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις. 
4)Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι  υποψήφιοι  Χημικοί  (ΠΕ  Περιβάλλοντος)  προσκομίζουν  απαραιτήτως,  νομίμως 
επικυρωμένη,  βεβαίωση ιδιότητας  μέλους  της  Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν.  1804/1988 – 
ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988), η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής 
της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο 
διορισμού.

1) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 
με το γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών που ζητούνται από την ανακοίνωση. 

Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  καθώς  και  τα  κατά  περίπτωση απαιτούμενα  για  την 
απόδειξή  της  δικαιολογητικά  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα Ε., 
υποενότητα  ΤΡΟΠΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»  και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο 
17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
2) Για τους υποψηφίους Μηχανικούς  (ΠΕ Περιβάλλοντος), η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά 

την απόκτηση της, κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας Μηχανικού. Για την απόδειξη της 
εμπειρίας  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση  Α(1)  ή  Ειδικές  Περιπτώσεις  απόδειξης 
εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος-ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης 
εμπειρίας. 

Για τους υποψήφιους  Χημικούς  (ΠΕ Περιβάλλοντος), η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη, μετά την 
ημερομηνία  εγγραφής  μέλους  της  Ένωσης Ελλήνων Χημικών,  η  οποία  προκύπτει  από την 
υποβολή σχετικής βεβαίωσης.  Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση 
Α(1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος-ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 
στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
Για  τους  υποψήφιους  ΠΕ  Γεωπόνους η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη πριν  και  μετά  την 
απόκτηση της  ζητούμενης  από  την  ανακοίνωση  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος 
(Γεωτεχνικού),   ως εξής: 
Χρόνος  εμπειρίας που  έχει  διανυθεί  από  την  λήψη  του  πτυχίου  μέχρι  και 29-6-2002 
λαμβάνεται  υπόψη ως εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης 
επαγγέλματος).  Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  δικαιολογητικά  περίπτωση  Β  ή 
Ειδικές Περιπτώσεις  απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ., 
στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
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Ο χρόνος  εμπειρίας που  έχει  διανυθεί  από  30-6-2002 και  μετά λαμβάνεται  υπόψη  ως 
εμπειρία  μόνο  εφόσον  έχει  διανυθεί  με  άδεια  (π.δ.  344/2000,  π.δ.  117/2001)  και 
προσμετρείται μετά την λήψη αυτής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του ανωτέρω Παραρτήματος - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε πριν  την 30-6-2002 και απέκτησαν 
άδεια σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως πριν την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει  δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία 
πρέπει να  δηλώσουν  σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση  την χρονική διάρκεια της εμπειρίας 
τους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος γεωπόνων από τις οποίες δεν προκύπτει 
η ημερομηνία αρχικής κτήσης αυτών, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση 
του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας, νομίμως 
επικυρωμένη.

Για  τους  υποψηφίους  των  λοιπών  τίτλων  σπουδών,  όπου  δεν  απαιτείται  άδεια  άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο  οι  υποψήφιοι  μετέχουν  στη  διαδικασία  επιλογής.  Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  βλ. 
δικαιολογητικά  περίπτωση Β ή Ειδικές Περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  ανωτέρω 
Παραρτήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΓΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η  γνώση  γεωγραφικού  συστήματος  πληροφοριών  GIS,  αποδεικνύεται  με  εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η οποία αποδεικνύεται ως εξής:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με:

• Βεβαίωση του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  από την  οποία  να  προκύπτει  η  διάρκεια  της 
ασφάλισης.

• Χωριστή  από  την  αίτηση  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου,  κατά  το  άρθρο  8  του 
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και εμπειρία του στο GIS 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 προκύπτει η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο GIS.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• 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 για  την  υλοποίηση  των οποίων 
έκανε χρήση του GIS, και

• Υποβολή  μιας  τουλάχιστον  σχετικής  σύμβασης  ή  δελτίων  παροχής  υπηρεσιών,  που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας στο GIS.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της  παρούσας  ανακοίνωσης,  η  οποία  πρέπει  να  περιέχει  υποχρεωτικά  τα  όρια 
ηλικίας  και  όλα  τα  στοιχεία  του  άρθρου  21  παρ.  8  του  Ν.  2190/1994  (όπως  ισχύει),  να 
δημοσιευθεί  σε  δύο  (2)  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες  του  νομού,  εφόσον 
εκδίδονται. 
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Ανάρτηση  ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»  και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1)  Απόδειξης Χειρισμού 
Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου όπου εδρεύει η υπηρεσία. Θα 
συνταχθεί και σχετικό Πρακτικό ανάρτησης στο Φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει),  το οποίο θα αποσταλεί  αυθημερόν στο  ΑΣΕΠ  είτε  στο  e-mail: 
sox.dimosio@asep.gr είτε στο fax: 210 6420368.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να 
την υποβάλουν, 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,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη 
διεύθυνση:  ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  Ελ. 
Βενιζέλου  1,  Ζάκυνθος,  Τ.Κ.  291  00,  απευθύνοντάς  την  στο  Γραφείο  Διοικητικών  και 
Οικονομικών  Υπηρεσιών  (Γραμματεία)  υπόψιν  κας  Αρβανιτάκη  Μαρίας  (τηλ.  επικοινωνίας: 
26950-29870). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση και  για  θέσεις  μίας  μόνο 
κατηγορίας προσωπικού  (ΠΕ  ή  ΤΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών  κατηγοριών 
προσωπικού σε  μία  ή  περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως σε  κάθε  περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση·  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:  Έντυπα αιτήσεων   Διαγωνισμών 
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και  στην  ηλεκτρονική  τους  διεύθυνση  (www.kep.gov.gr),  απ'  όπου  μέσω  της  διαδρομής: 
Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου 
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο 
μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων 
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, 
τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης  (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το 
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί 
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox.dimosio@asep.gr είτε στο fax: 210 6420368.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση  ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική  προθεσμία δέκα  (10)  ημερών  η  οποία  αρχίζει  από την  επόμενη  ημέρα  της 
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο 
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται 
από αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου σαράντα ευρώ (40 €)  που εκδίδεται από Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με 
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  αμέσως  μετά την  κατάρτιση  των  πινάκων  κατάταξης  των  υποψηφίων.  Τυχόν 
αναμόρφωση των  πινάκων βάσει  αυτεπάγγελτου  ή  κατ΄  ένσταση ελέγχου  του  ΑΣΕΠ που 
συνεπάγεται  ανακατάταξη  των  υποψηφίων,  εκτελείται  υποχρεωτικά από  το  φορέα,  ενώ 
απολύονται  οι  υποψήφιοι  που  δεν  δικαιούνται  πρόσληψης  βάσει  της  νέας  κατάταξης.  Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την 
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  υποψήφιοι  που  προσλαμβάνονται  είτε  κατόπιν  αναμόρφωσης  των 
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 
για  το  υπολειπόμενο,  κατά  περίπτωση,  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 
«15-04-2010»,  το οποίο περιλαμβάνει:  i)  οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης  δήλωσης  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1,  σε  συνδυασμό  με  επισημάνσεις 
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων 
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κανονιστικές  ρυθμίσεις·  ii)  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία 
κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα 
Ειδικά  Παραρτήματα:  (Α1)  Απόδειξης  Χειρισμού  Η/Υ  και  (Α2)  Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της 
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα   Έντυπα αιτήσεων   Διαγωνισμών φορέων   
Εποχικού (ΣΟΧ). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Δρ. Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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