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Α Ν Α Κ Ο Η Ν Χ  Ζ
ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα ηελ εληαγκέλε ζην Δ.Π. «Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ 2007-2013» Πξάμε «πληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» γηα ηηο
αλάγθεο ηεο 4εο ΔΒΑ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σν Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146 Α/13.6.2003) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
2. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α/5.8.1991) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ
έξγσλ.
3. Σν Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46 Α/24.3.1992) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη
έξγσλ.
4. To άξζξν 18 Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη
ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη.
5. Σν Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43 Α/23.3.1992) «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σν άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σν άξζξν 19 παξ. 27 ηνπ Ν. 2947/2001 «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, Έξγσλ Οιπκπηαθήο &
άιιεο δηαηάμεηο».
8. Σν Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134 Α/19.7.2004) Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα
9. Σν Π.Γ. 410/1988 (ΦΔΚ 191 Α/30.8.1988) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ
Γεκνζίνπ».
10. Σν άξζξν 42, παξ. 4 ηνπ Ν. 3905/2010 (ΦΔΚ 219/Α/23-12-2010) « Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
11. Σν Π.Γ. 635/1985 (ΦΔΚ 232 Α/31.12.1985) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Π.Γ. 74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
12. Σνλ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α/28.12.2009) «Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην
δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
13. Σν Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/07.10.2009) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο».
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14. Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπβάζεη
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ.
15. Σηο κε αξ. πξση. 367/22.1.10, 520/29-1-2010 θαη 2004/16-4-2010 Δγθπθιίνπο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ.
16. Σελ αξηζ. πξση. 5825/22-11-2010 Απφθαζε Έληαμεο πξάμεο «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε
ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ.
17. Σελ αξηζ.ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Β1/Φ29-46/116057/4739/3-12-2010 Απφθαζε Έγθξηζεο
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο ηνπ
Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε», απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 4ε ΔΒΑ.
18. Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηερληηψλ
πςειήο εμεηδίθεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο
Μνλήο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε» εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ, Δ.Π. «Κξήηεο θαη
Νήζνη Αηγαίνπ 2007-2013», απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ηελ 4ε ΔΒΑ, κε θσδηθφ αξηζκφ
2010Δ01480122.
19. Σηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ.(ΔΠΑ) γηα ην 2011.
20. Σν ππ’ αξ. 26520/4689/21.3.2011 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ηνπ ΤΠΠΟΣ γηα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
Ανακοινώνοςμε
Όηη ε Τπεξεζία καο ζα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηερληηψλ
πςειήο εμεηδίθεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι
Ρνπθνπληψηε ζηε χκε», για ηέζζεπιρ (4) μήνερ έκαζηορ με δςναηόηηηα ανανέυζηρ ή παπάηαζηρ
μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος υρ εξήρ :
Α/Α

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
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1
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2
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3
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Πέληε (5)

2
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Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ θαινχληαη λα ππνβάινπλ έληππε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα
δηθαηνινγεηηθά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο
αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 4εο ΔΒΑ θαη ηεο θαηαρψξεζεο ζηνλ
δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ΓΗΑΤΓΔΗΑ. www.diavgeia.gov.gr θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν
(ηζηνζειίδα) ηνπ ΤΠΠΟΣ www.yppot.gr, δειαδή 05-04-2011.
Οη αηηήζεηο ζα θαηαηίζεληαη απφ 06-04-2011 έυρ και 12-04-2011 είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε
απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη πξσηνθνιιεζεί
έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαηά ηηο ψξεο 09.00 – 13.00 ζην γξαθείν ηεο
Γξακκαηείαο 4εο ΔΒΑ, φπνπ δηαηίζεληαη θαη ζρεηηθά έληππα αηηήζεσλ. Όζνη ππνςήθηνη επηζπκνχλ λα
θαηαζέζνπλ αίηεζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο θαηά
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη:
α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή
ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (Ν.
2413/1996 άξζξν 10παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα
Παπαλδξένπ 37, η.θ.15180, ηει 210-3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε,
ηει. 2310-459101,ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ:
Α΄ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ).
Β΄ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ) κε Γηνηθεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ.
Γ΄ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) κε
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηεγνξία (Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) Γηνηθεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ.
Γ΄ ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ)
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006,
ηει.2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε
ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα
Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν.
β) Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.
γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.
δ) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο.
Δξαίπεζη: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί
ππφ φξν (Ν. 2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6).
ε) Γελ θαηαηάζζεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο (άξζξν 6 ηνπ
Π.Γ. 164/2004) ζηνλ ίδην θνξέα (ΤΠ.ΠΟ.Σ.) κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα (ππνινγίδνληαη νη
ζπκβάζεηο απφ ηηο 19-7-2004 θαη κεηά, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ.164/2004, ΦΔΚ
134Α/19.7.2004). Γελ θαηαηάζζεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο,
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 164/2004. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη
πνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνθήξπμεο, ηφηε θαη΄ εμαίξεζε κπνξεί γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο
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ζπληζηάκελνπο ζηηο επηηαθηηθέο εηδηθέο νκνεηδείο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξέπεη λα
ζπλερηζηνχλ ρσξίο δηαθνπή κπνξνχλ λα επηιεγνχλ μερσξηζηά θαη κε εηδηθή αηηηνιφγεζε θαη ππνςήθηνη
πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηξίκελεο δηαθνπήο.
ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
ςνηηπηηών ΣΔ Απσαιοηήηυν και Έπγυν Σέσνηρ
- Πηπρίν ΣΔΗ, ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ, πληήξεζεο
Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο (θαηεχζπλζε Β΄) κε εκπεηξία ζηελ πληήξεζε Σνηρνγξαθηψλ.
- Γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ)
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο
(φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε εκπεηξία, ηφηε νη
ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο
πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο εκπεηξία, ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα
θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηήλ.
Δπγαηοηεσνίηηρ ΓΔ
-Απνιπηήξηνο ηίηινο Γεληθνχ Λπθείνπ ή Λπθείνπ Γελ. Καηεχζπλζεο ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή
Σερληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθαίνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο
- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ζέζεο (αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, εθφζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε
εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία).
Διδικεςμένοι Δπγάηερ ΤΔ
- Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή γηα
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή
ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν. 580/1970 ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.
2817/2000 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο
(αθνξά ζην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ εθφζνλ βεβαίσο ππάξμνπλ θαη ππνςήθηνη κε
εμεηδίθεπζε ρσξίο εκπεηξία).
Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ην πξνζφλ ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ππνςήθηνη ρσξίο ηίηινπο ζπνπδψλ.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 ζε ζπλδπαζκφ κε ην
Π.Γ. 99/1992 θαη ην άξζξν 1 παξ. ε ηνπ Ν.3812/28-12-2009, φπσο ηζρχνπλ. Σν 60% ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο
πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί απφ
ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία.
Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη , γηα θιάζκα κηζήο κνλάδαο θαη
πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
Λφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα έξγα έξεπλαο, αλαζηήισζεο,
απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ εθηεινχκελσλ
Έξγσλ Μνπζείσλ κε εηδηθεπκέλν Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο ηερλίηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα
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εθαξκνζζνχλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν 2190/1994 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3812/2009.
Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε θιάδν θαη εηδηθφηεηα κε βάζε ηελ βαζκνινγία πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ :
α. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο : ηεηξαθφζηεο (400) κνλάδεο.
β. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν :δηαθφζηεο (200) κνλάδεο.
γ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο :
δηαθφζηεο (200) κνλάδεο.
δ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν : εθαηφ
(100) κνλάδεο.
ε. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα
θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο.
Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, κνξηνδνηείηαη
επηπιένλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ κνξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αληίζηνηρν πξψην ηίηιν.
Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη
ΣΔ βαζκνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ππνινγηδφκελεο ζε δεθάβαζκε
θιίκαθα θαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη πνιιαπιαζηαδφκελεο κε ηνλ αξηζκφ 110.
Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ:
α. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε
βαζκνινγείηαη σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ εθδίδεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα
, κε δχν δεθαδηθά ςεθηά δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ 2 θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 110.
β. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα
θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο.
Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ:
-Βαζκνινγνχκελν θξηηήξην είλαη κφλνλ ε ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, ε νπνία
βαζκνινγείηαη κε 7 κνλάδεο αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά:
α) επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ ηίηισλ ηνπο,
ζπγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζφληα φπσο αλαθέξνληαη
θαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξφζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή λα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη γ1) ηα ζηνηρεία
ηεο αίηεζεο ηνπο είλαη απνιχησο αθξηβή θαη αιεζή, γ2) έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα
πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ, γ3) κεηά ηελ εηδνπνίεζή ηνπο
γηα ηελ επηινγή ηνπο ζα πξνζέιζνπλ θαη ζα αλαιάβνπλ ππεξεζία εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ, γ4) δελ έρνπλ
θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, γ5) δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24)
κήλεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ζην ΤΠ.ΠΟ.Σ., ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134 Α/19.7.2004),
θαζψο θαη ηελ ηπρφλ πξνυπεξεζία ηνπο ζην ΤΠ.ΠΟ.Σ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία
απαζρνιήζεθαλ, ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε) θαη ηελ εηδηθφηεηα.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαθνχο εκπεηξίαο κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ θνξέα ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην
αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ.
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ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ ΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΖ
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε πξέπεη
λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Δπίζεο πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗΚΑΣΑ, ΓΟΑΣΑΠ, πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΖ
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξφζιεςεο, ζηα
γξαθεία ηεο 4Ζο ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ πνπ εθδίδεη ηνπο πίλαθεο θαη πνπ ζα
εμεηάζεη ηελ έλζηαζε, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ζην Γεκφζην Σακείν πελήληα (50) επξψ. Αλ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή ηφηε ην
θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ Πξντζηάκελν ηεο
Τπεξεζίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ.
ε πεξίπησζε δηθαίσζεο ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο, ε αληηθαηάζηαζή ηνπο γίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΗΘΟΓΟΗΑ κλπ.
Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη γηα ηέζζεξηο κήλεο (4) με δςναηόηηηα
ανανέυζηρ ή παπάηαζηρ μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος
Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 37 ½ ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι Ρνπθνπληψηε ζηε χκε»
Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε
ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο 4εο ΔΒΑ θαη ζα αλαξηεζεί ζην
δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ΓΗΑΤΓΔΗΑ. www.diavgeia.gov.gr θαη ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν
(ηζηνζειίδα) ηνπ ΤΠΠΟΣ www.yppot.gr,
ΚΟΗΝ:
1. ΤΠ.ΠΟ.Σ.- Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα
2. ΤΠ.ΠΟ.Σ- Γξαθείν θ. Γελ. Γηεπζχληξηα Αξραηνηήησλ
3. ΤΠ.ΠΟ.Σ- Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ /Σκήκα Γηνηθ. Πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ.
4. ΤΠ.ΠΟ.Σ. -Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ
5. ΤΠ.ΠΟ.Σ/ΓΓ/λζε Γηνηθεηηθνχ, Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο θαη Γηαρείξ.ηνηρείσλ Πξνζσπηθνχ Ηδηση.
Γηθαίνπ Ωξνκ. θαη Οξηζκ. Υξφλνπ
6. ΚΔΠ Γήκνπ χκεο
7. Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 4εο ΔΒΑ
8. Ζιεθηξνληθή ηζηνζειίδα (http://et.diavgeia.gov.gr/)
9. Ζιεθηξνληθή ηζηνζειίδα (www.yppot.gr,).,

Ζ Πξντζηακέλε

Μαξία Μηραειίδνπ
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ΠΡΟ:
Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Γενική Γιεύθςνζη ..........................................
Τπηπεζία .......................................................
Σασ. Γιεύθςνζη :
ΣΚ:

…......………….. 2011
Απ. Ππυη. ……..……...

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τποτηθίος για ππόζλητη με ζύμβαζη ιδιυηικού δικαίος, οπιζμένος σπόνος, καη’ άπθπο 18 ηος Ν
2190/1994 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο άπθπο 6 ηος Νόμος 3812/2009.
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ………………/……………./ 20..…
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ………………………..
(ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ,ΤΔ)
…………………………………………………….………
……………………….……………………………………
Δπιλογή θέζηρ απαζσόληζηρ: ………………………………………………….
2. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ:
(θεθαι.)
…………………………..............................................
3. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ……………………………………………………….
ΠΑΣΔΡΑ: (θεθαι.)
4. ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ
………………………………………………………
ΜΖΣΔΡΑ: (θεθαι.)
5. ΑΡΗΘ. ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:……........................
6. ΖΜΔΡΟΜ. ΔΚΓΟΖ……………….…………
7. ΑΦΜ………………….…
8. Γ.Ο.Τ …………………………9. Α.Μ.Κ.Α. ……………..……..…
10 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ……………………………………………………….....
11. ΟΓΟ:…………………………………………………….
12. ΑΡΗΘΜΟ……………………..…
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13. ΠΟΛΖ………………………………………………. 14. Σ.Κ.: ………………..……………..……
15. ΝΟΜΟ: ……………………….
16. ΣΖΛΔΦΩΝΟ: A)………...…….β)………………………...
17. E-MAIL: …………………………………………….

Α. Σίηλοι ποςδών
α/α

Τίηλορ

Ίδπςμα

Βαθμόρ

Έηορ κηήζηρ

Α1
Α2

Β. Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι
α/α

Ίδπςμα

Έηορ
κηήζηρ

Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ

Έηορ κηήζηρ

Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ

Β1
Β2
Γ. Γιδακηοπικοί Σίηλοι
α/α

Ίδπςμα

Γ1
Γ. Δμπειπία
α/α

Από

Έωρ

Μήνερ
απαζσόληζηρ

Φοπέαρ/Επγοδόηηρ

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
E.

Γλυζζομάθεια
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Ειδικόηηηα - Καθήκονηα
(ζςνοπηικά)
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α/α

Γλώζζα

Επίπεδο

Τίηλορ Πιζηοποιηηικού

Φοπέαρ πος ηο εξέδωζε

Ε1
Ε2
Ε3
Ε.

Γνώζη σπήζηρ Ζ/Τ

Ζ1
Ζ2

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

Ο/Ζ ςποτήθι………..
Ζμεπομηνία ……………………………………….
(Τπνγξαθή)
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