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Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου
«Διαμόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου και Συντήρηση της Στοάς του Ιερού της
Αρτέμιδος στη Βραυρώνα».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Β΄
Ε.Π.Κ.Α ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
΄Εχοντας υπόψη :
Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146, Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου
Πολιτισμού.
2. Το αρθ. 81 του Ν.1958/91 (ΦΕΚ 122, Α/5.8.91) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
3. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46, Α/24.3.92) για την μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν
γένει έργων.
4. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43, Α/23.3.92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
5. Το αρθ. 18 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει με το Ν.3812/2009.
6. Το αρθ. 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150, α/30.6.2000) «Θέματα
προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
7. Το αρθ. 19 παρ. 27 του Ν. 2947/01 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων
Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».
1.
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Το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134, Α/19.7.04) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
9. Το Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191, Α/30.8.88) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».
10. Το αρθ. 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010.
11. Το Π.Δ. 635/85 (ΦΕΚ 232, Α/31.12.85) που αναφέρεται στην επέκταση των
διατάξεων του Π.Δ. 74/85 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού.
12.Τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234, Α/28.12.2009).
13.Το Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.
14. Την αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ7/3035/7.12.10 απόφαση ένταξης της Πράξης
«Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου και Συντήρηση της Στοάς του Ιερού της
Αρτέμιδος στη Βραυρώνα με κωδικό ΟΠΣ 305687, στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013».
15. Την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/122374/5625/21.12.2010 Υπουργική
Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου Υ/Ε με τίτλο
«Διαμόρφωση
Αρχαιολογικού Χώρου και Συντήρηση της Στοάς του Ιερού της Αρτέμιδος στη
Βραυρώνα» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων.
16. Το με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦIV/51/07.01.2011 έγγραφο της Ε.Υ.ΤΟ.Π με θέμα «ΠΔΕΣΑΕ014/8, Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ – Μηνιαίες προβλέψεις
δαπανών».
17. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης ορισμένου χρόνου επιστημονικού προσωπικού
και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης στην Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων.
18.Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
19. Τις με αριθ. πρωτ. 367/22.1.2010, 520/29.1.10 και 2004/16.4.10 Εγκυκλίους
της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
20. Το με αριθ. 1768/4.3.2011 αίτημα της Β΄ ΕΠΚΑ για την έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»
έργου «Διαμόρφωση
Αρχαιολογικού Χώρου και Συντήρηση της Στοάς του Ιερού της Αρτέμιδος στη
Βραυρώνα».
21. Το με αριθ. 22502/3998/9.3.2011 έγγραφο έγκρισης πρόσληψης προσωπικού της
Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
22.Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό Πράξης 2010ΣΕ01480151 της
ΣΑΕ 0148 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
8.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, με δυνατότητα παράτασης
μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών
υψηλής εξειδίκευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, ως εξής:
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Α/Α
1

2
3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αρχαιολόγος ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
(με εξειδίκευση στην
αποκατάσταση και
ανάδειξη μνημείων)
Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εννέα (9) μήνες με
δυνατότητα παράτασης
μέχρι ολοκληρώσεως του
έργου

1

Αρχ/κος
Χώρος
Βραυρώνας

1

«

«

3

«

«

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει
από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Β΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της καταχώρησης στους
δικτυακούς
κόμβους
του
ΥΠ.ΠΟ.Τ.
(www.yppo.gr)
και
του
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot ), δηλ. την Τετάρτη 23.3.2011.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 24.3.2011 έως και 31.3.2011, 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,
η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής
των αιτήσεων. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις ώρες 10:00 – 13:30 στα γραφεία
της Εφορείας μας, Λ.Συγγρού 98-100, Αθήνα (6 ος οροφ.) τηλ. 210.3240563, όπου
διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:
α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς
ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας,
απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/96 αρθ. 10 παρ.1) που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: i) ΥΠΕΠΘ Ανδ.Παπανδρέου 37, Τ.Κ.
15180 Αθήνα, τηλ. 210.3443384 και ii) Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρά, Τ.Κ. 55132
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού
Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Προσωπικού.
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Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310.997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο.
β) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν
δ) να μην έχουν κώλυμα κατά το αρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/94 αρθ. 4 παρ.6).
ε) Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες
(αρθ.6 του Π.Δ. 164/2004) στον ίδιο φορέα (ΥΠ.ΠΟ.Τ) με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα (υπολογίζονται οι συμβάσεις από τις 19.7.2004 και μετά, ημερομηνία
δημοσίευσης του Π.Δ. 164/2004, ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004). Δεν κατατάσσεται
υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές
περιγράφονται στο αρθ. 5 του Π.Δ. 164/2004. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν
υποψήφιοι που να πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, τότε κατ΄ εξαίρεση
μπορεί για αντικειμενικούς λόγους συνιστάμενους στις επιτακτικές ειδικές ομοειδείς
ανάγκες των έργων της Υπηρεσίας που πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή, μπορούν
να επιλεγούν ξεχωριστά και με ειδική αιτιολόγηση και υποψήφιοι που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της τρίμηνης διακοπής.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Αρχαιολόγος (ΠΕ):
 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ή πτυχίο
Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην
Αρχαιολογία πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
 Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το
60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).
Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης
ξένης γλώσσας, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη
και καλή γνώση ξένης γλώσσας.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.
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Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή.

Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ): (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη
μνημείων)
Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το
60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).


Ειδικευμένοι Εργάτες (ΥΕ):
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρθ.1 του ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6 μηνών) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον
βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).


Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι με τους ως άνω τίτλους
εκπαίδευσης - και μόνο για την περίπτωση αυτή,- θα προτιμηθούν υποψήφιοι χωρίς
αυτούς.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο αρθ. 81 του Ν.1958/91 σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 99/92 και το αρθ. 1 παρ. η΄ του Ν.3812/28.12.09, όπως ισχύουν.
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα
καλυφθεί από υποψηφίους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την
προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψηφίους χωρίς εμπειρία. Για την
κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι για κλάσμα μισής
μονάδας και πάνω, διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης,
αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών Χώρων και
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εκτελούμενων έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στους
τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση
του αρθ. 18 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 6 του
Ν.3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε κλάδο και ειδικότητα με βάση την
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια για τις κατηγορίες ΠΕ &
ΤΕ:
α) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400)
μονάδες.
β) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
της θέσης: εκατό (100) μονάδες.
ε) Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7)
μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών,
μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων που προβλέπονται για
τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.
Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη για τις
κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών
υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα και με δύο δεκαδικά ψηφία και
πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό 110.
Για την κατηγορία ΥΕ βαθμολογούμενο κριτήριο είναι μόνο η συναφής εμπειρία με
την προκηρυσσόμενη θέση που βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για
συνολική εμπειρία μέχρι εξήντα (60) μήνες.
Επισημαίνεται ότι στις ειδικότητες των ΥΕ χωρίς εμπειρία ή με εμπειρία κάτω των
έξι μηνών, απαραίτητο κριτήριο είναι η εκπαίδευση που να αποδεικνύει την εξειδίκευση
στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τόσο του τίτλου σπουδών όσο και των
βαθμολογούμενων τίτλων τους καθώς και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα πρόσληψης όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα
ανακοίνωση πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν:
i) τα στοιχεία της αίτησής τους είναι απολύτως ακριβή και αληθή
ii) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
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iii) ότι μετά την ειδοποίησή τους για την επιλογή τους, θα προσέλθουν και θα
αναλάβουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών
iv) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το αρθ. 8 του υπαλληλικού κώδικα
v) ότι δεν έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολικής
υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ, σύμφωνα με το Π.Δ 164/2004 (ΦΕΚ 134
α/19.7.2004), καθώς και την τυχόν προϋπηρεσία τους στο ΥΠ.ΠΟ.Τ και
συγκεκριμένα την Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν, το ακριβές
χρονικό διάστημα της απασχόλησης (έναρξη-λήξη) και την ειδικότητα.
Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας με την προκηρυσσόμενη θέση απαιτείται
βεβαίωση του οικείου φορέα στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:
α) η ειδικότητα πρόσληψης,
β)η χρονική διάρκεια απασχόλησης,
γ)το αντικείμενο απασχόλησης και
δ)ο αριθμός των ημερομισθίων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που θα προσληφθεί ορίζεται σε εννέα
(9) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εξαρτώμενη
από τις ανάγκες υλοποίησής του.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37,5 ώρες την
εβδομάδα.
Η δαπάνη μισθοδοσίας των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τον Κωδ. ΣΑ Ε0148 Κωδ.
Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01480151 του Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική
συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Β΄ Ε.Π.Κ.Α και θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακούς κόμβους του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot )
και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr).
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική
γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται και από πράξη αναγνώρισης από το
Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και
πρόσληψης, στα Γραφεία της Εφορείας μας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία
λήγει με την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων. Για την υποβολή
της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο Δημόσιο Ταμείο αξίας πενήντα (50 €)
ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός

7

ΑΔΑ: 4Α1ΑΓ-ΛΝ
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο (ΦΕΚ 1958/Β/20.12.2010).
Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για
διαφόρους λόγους, η αντικατάστασή τους γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά
μορίων στην συγκεκριμένη κατηγορία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Η Διευθύντρια της Εφορείας

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Πολιτισμού
Μπάνου Ελένη
3. Γραφείο Γεν. Δ/νσης Αρχ/των
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄
& Πολιτιστικής Κληρονομιάς
4. ΓΔΔΥ/Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
5. Δ/νση Διοικητικού
Γραφ. Μηχαν/σης & Διαχ/σης
Στοιχείων Ωρομίσθιου & Ορισμένου
Χρόνου Προσωπικού
6. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΥΠΠΟΤ (http://www.yppo.gr)
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις,-Προκήρυξη θέσεων)
7. Ηλεκ/κη ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot)
8. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Με επιστροφή αποδεικτικού ανάρτησης)
9. Περιφέρεια Αττικής (Με επιστροφή αποδεικτικού ανάρτησης)
10. ΚΕΠ Πλ.Συντάγματος
11. ΚΕΠ Μαρκοπούλου Μεσογαίας
12. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Με επιστροφή αποδεικτικού ανάρτησης)

(Ακολουθεί υπόδειγμα
αίτησης 3 σελίδων)
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ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση ..........................................
Υπηρεσία .......................................................
Ταχ. Διεύθυνση :
ΤΚ:

…......………….. 2011
Αρ. Πρωτ. ……..……...

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, κατ’ άρθρο 18 του Ν
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ………………/……………./ 20..…

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ………………………..
(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

…………………………………………………….………
……………………….……………………………………

Επιλογή θέσης απασχόλησης: ………………………………………………….
2. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: (κεφαλ.)
3. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
(κεφαλ.)
4. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ.)

………………………….............................................
.
……………………………………………………….

………………………………………………………

5. ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:……........................6. ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ……………….…………
7. ΑΦΜ………………….… 8. Δ.Ο.Υ …………………………9. Α.Μ.Κ.Α. ……………..……..…
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………………………………….....
11. ΟΔΟΣ:……………………………………………………. 12. ΑΡΙΘΜΟΣ……………………..…
13. ΠΟΛΗ………………………………………………. 14. Τ.Κ.: ………………..……………..……
15. ΝΟΜΟΣ: ………………………. 16. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: A)………...…….β)………………………...
17. E-MAIL: …………………………………………….
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Α.

Τίτλοι Σπουδών
α/α

Τίτλος

Ίδρυμα

Βαθμός

Έτος κτήσης

Α1
Α2

Β.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Β1
Β2

Γ.

Διδακτορικοί Τίτλοι
α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Γ1

Δ.

Εμπειρία
α/α

Από

Έως

Μήνες
απασχόησης

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα (συνοπτικά)

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

E.

Γλωσσομάθεια
α/α

Γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού

Ζ1
Ζ2
Ζ3
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Φορέας που το εξέδωσε
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Ζ.

Γνώση χρήσης Η/Υ

Η1
Η2

Συνημμένα:
1 ……………………………………….
2 ……………………………………….
3 ……………………………………….
4 ……………………………………….
5………………………………………..
6………………………………………...

Ο/Η υποψήφι………..
Ημερομηνία ……………………………………….
(Υπογραφή)
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