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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2011
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ζ 4Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ
Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηάληα
πέληε (35) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηεο 4ε Δθνξείαο Βπδαληηλώλ
Αξραηνηήησλ , πνπ εδξεύεη ζηε Ρόδν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη
ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

21

Ν. ΡΟΓΟ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΖ ΡΟΓΟΤ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

1

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΡΟΓΟ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΛΗΝΓΟΤ –
ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ
ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΖ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

1

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΠΑΣΜΟ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΥΧΡΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΕΧΝΧΝ
ΠΡΟΣΑΗΑ Α, Β
ΣΖΝ ΠΑΣΜΟ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

1

Τπεξεζία

Έδξα ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

121

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΡΟΓΟ
ΠΑΛΑΣΗ ΜΔΓΑΛΟΤ
ΜΑΓΗΣΡΟΤ ΚΑΗ
ΜΝΖΜΔΗΑ
ΜΔΑΗΧΝΗΚΖ
ΠΟΛΖ

122

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

123

124
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

1

Ν. ΚΑΛΤΜΝΟ
ΑΡΥΟΝΣΗΚΟ
ΒΟΤΒΑΛΖ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ
ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΜΝΖΜΔΗΑ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

2

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΗΜΟΤ
– ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ
ΜΟΤΔΗΧΝ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

1

128

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΚΧ
ΚΑΣΡΟ ΝΔΡΑΣΕΗΑ
ΚΑΗ ΟΘΧΜΑΝΗΚΟ
ΛΟΤΣΡΟ ΣΖΝ ΚΧ

ΓΔ
ΖΜΔΡΖΗΧΝ
ΦΤΛΑΚΧΝ

ΑΠΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΛΖΦΖ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/10/2011

3
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4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΡΟΓΟ
ΠΑΛΑΣΗ ΜΔΓΑΛΟΤ
ΜΑΓΗΣΡΟΤ

ΔΧ 7 ΜΖΝΔ
ΓΔ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΝΤΚΣΟΦΤΛΑ
ΠΔΡΑΝ ΣΖ
ΚΧΝ
30/11/2011

2

130

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΡΟΓΟ
ΠΑΛΑΣΗ ΜΔΓΑΛΟΤ
ΜΑΓΗΣΡΟΤ

ΔΧ 7 ΜΖΝΔ
ΤΔ
ΚΑΗ ΟΥΗ
ΚΑΘΑΡΗΣΧΝ

2

Τπεξεζία

Έδξα ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

125

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Ν. ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΚΗΜΟΤ
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ
ΚΑΣΡΟΤ
ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ

126

4ε ΔΦΟΡΔΗΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

127

ΠΔΡΑΝ ΣΖ
30/11/2011

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο
121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη
Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
2. Μέηξηα γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ηηαιηθήο ή Ηζπαληθήο ή
Ρσζηθήο γιώζζαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ
ρώξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ : ΗΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο

1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο ή
Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
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Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (δειαδή απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ
ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, όια ηα
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά.
Δπηζεκαίλνπκε: όηη εθηόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ παξάξηεκα (ΟΥ), νη
ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ κία επηπιένλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία λα
δειώζνπλ όηη: δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & Σνπξηζκνύ από
19/7/2004 (έλαξμε ηζρύνο ηνπ Π.Γ. 164/2004) θαη εθεμήο κε νπνηαδήπνηε ζύκβαζε εξγαζίαο ή ζε εθηέιεζε
πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο απόθαζεο ε νπνία εθδόζεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε εάλ έρνπλ απαζρνιεζεί λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ &Σνπξηζκνύ πνπ εξγάζζεθαλ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ εηδηθόηεηα.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)».
Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» θαη ην ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ
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κε εκεξ. έθδνζεο 10.9.2010] λα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζηνπο ρώξνπο ησλ
αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Ρόδνπ, Κσ, Καιύκλνπ, Πάηκνπ, Αζηππάιαηαο θαη
Καζηειινξίδνπ, ζηνπο νπνίνπο εδξεύνπλ νη ππεξεζίεο. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθά πξαθηηθά αλάξηεζεο
ζηνπο θνξείο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ηα νπνία ζα απνζηαινύλ
απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox.dimosio@asep.gr είηε ζην fax: 210 6420368.
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1 θαη λα ηελ
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 4ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ
ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ, Οδόο Ηππνηώλ, Σ.Κ. 851 00 Ρόδνο, ππόςηλ θ. Μαξηέηηαο Μαλέηηα (ηει. επηθνηλσλίαο:
22413 65247,). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο, ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ,
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο
αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ
ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη
από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο
ηεο ζηα θαηαζηήκαηα ησλ ππεξεζηώλ καο θαη ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ,
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ
δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη, ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζώληαο από ηελ
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα
θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε
(www.kep.gov.gr), απ’ όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ
ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα
έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ).
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων
Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο « 13/1/2011», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα
θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζην Δηδηθν Παξάξηεκα:
(Α2) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-9-2010», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ
ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη
γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ).

Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ Σεηάξηε 20/4/2011 έσο Παξαθζεπή 29/4/2011 ζην
Πξνηώθνιιν ηεο 4εο Δθνξείαο Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ θαη ώξα από 9.00 έσο 13.00
Ζ Πξντζηακέλε
Μαξία Μηραειίδνπ
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