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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης

Ρόδος, 23-05-2011
Αρ. Πρ. 3488
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ ΛΙΝΔΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών
Παλαιά Πόλη - 85 100 Ρόδος
Πληροφ: Καραγιάννης Βασίλης

Τηλ/Fax : 2241076766
e-mail: epilindos@yahoo.com

Θέμα: Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες
του Έργου : «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση
Αρχαιολογικών Έργων» καθώς και το άρθρο 13 του Ν.3711/2008 (ΦΕΚ 224/Α/5.11.2008), όπως
ισχύει σήμερα.
2.Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1373/3.2.2003 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 133/Β/2003).
3.Το άρθρο 7 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ τ.Α/271/24.12.97) περί Θεσμών, Μέτρων και
Δράσεων Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
4.Το άρθρο 80 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/10.10.2002) περί Αθλητισμού,
Αναπαραγωγής Έργων, Κινηματογράφου, Απαλλοτρ. Για Ολυμπιακά Έργα, Υπαίθριων
Διαφημίσεων κ.λ.π.
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5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων
6. Το άρθρο 10 παρ. 2 του ΠΔ 99/1992 για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει
έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 3905/2010.
7. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού
της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
8. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις»
9. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων
Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις»
10. Το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.
11. Το άρθρο 1, παρ.2 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009) περί Αναμορφώσεως
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
12. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ. 80/3-1-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
13. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
14. Τις πιστώσεις από το ΕΣΠΑ για το Έργο «Στερέωση και Αναστήλωση Μνημείων της
Ακροπόλεως Λίνδου».
15. Την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Διαχείρισης
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, αρ. 18/10-8-2010 και αφορά στην έγκριση
του σχεδίου της προκήρυξης.
16.Την υπ΄ αριθμ. 10435/29-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Διαχείρισης
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, που αφορά στην έγκριση της εν λόγω
προκήρυξης.
17.Την υπ΄ αριθμ. 5242/17-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων
για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, που αφορά στην έγκριση της εν λόγω
επαναπροκήρυξης.
Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού

για την εκτέλεση των

αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα 990 ωρών :
ΡΟΔΟΣ : ΛΙΝΔΟΣ
1.

Συντηρητής Αρχαιοτήτων ΤΕ
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2.

Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων ΔΕ

ένας

(1)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της
Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου»,
οδός Ιπποτών και της καταχώρησης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
(www.tdpeae.gr) από 24/5/2011 έως και

6/6/2011 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 υποβολή των αιτήσεων .Οι αιτήσεις θα
κατατίθενται κατά τις ώρες από 08:30 έως 14:30 στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του
Έργου «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου», 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 (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και
β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, του κατωτέρω
επιπέδου:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού
Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
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
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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 Ίμβρο 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 της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 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. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ε) Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες (άρθρο 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 άρθρο 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 του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. που πρέπει να
συνεχιστούν χωρίς διακοπή μπορούν να επιλεγούν ξεχωριστά και με ειδική αιτιολόγηση και
υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της τρίμηνης διακοπής.
στ)Να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου
αστυνομικής τους ταυτότητας, τίτλους σπουδών και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο
για την διαμόρφωση σαφέστερης γνώμης.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΠΕ
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
- Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων
θέσεων).
Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΔΕ
- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή
Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ
του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης
έργων ζωγραφικής).
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων
θέσεων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. η του Ν.3812/28-12-2009, όπως ισχύουν. Το
60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί
από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού πραγματοποιείται ως εξής :
Μετά το πέρας του χρόνου ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στα γραφεία της οικείας
Επιστημονικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής συντάσσει κατάλογο, που περιέχει τους κατά την
κρίση του, κατάλληλους για την πρόσληψη, τον οποίο αποστέλλει στην Διεύθυνση Διοικητικής
και Οικονομικής Υποστήριξης του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., με όλες τις αιτήσεις και τα συνημμένα
δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί εντός το πολύ πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν την
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Το Δ.Σ. του Ταμείου εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τον
κατάλογο στην Επιστημονική Επιτροπή του Έργου. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
λήψη του κατά τα ανωτέρω οριστικού καταλόγου, ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του
Έργου υποχρεούται να ενημερώσει τους προσληφθέντες προκειμένου να αναλάβουν εργασιακά
καθήκοντα.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης,
αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων και των
εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο Επιστημονικό προσωπικό και στους τεχνίτες
υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18
του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε κλάδο και ειδικότητα με βάση την βαθμολογία
που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια για τις κατηγορίες ΠΕ και 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 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 και 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. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται για
την κατηγορία ΔΕ βαθμολογείται ως εξής : ο βαθμός του πτυχίου που εκδίδεται σε
εικοσάβαθμη κλίμακα, διαιρείται με τον αριθμό 2 και πολλαπλασιάζεται με τον
αριθμό 110.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων
τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα
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όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν
εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι γ1) τα
στοιχεία της αίτησης τους είναι απολύτως ακριβή και αληθή, γ2) έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, γ3)
μετά την ειδοποίησή τους για την επιλογή τους θα προσέλθουν και θα αναλάβουν υπηρεσία εντός
τριών (3) ημερών, γ4) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ5) 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 και λήξη) και την ειδικότητα.
Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας με την προκηρυσσόμενη θέση απαιτείται
βεβαίωση του οικείου φορέα στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η ειδικότητα πρόσληψης, η
χρονική διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα
είναι για 990 ώρες.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37 ½ ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Στερέωση
Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου» από το ΕΣΠΑ.
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 Επιστημονικής Επιτροπής του
Έργου «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου» και θα αναρτηθεί στον
διαδικτυακό κόμβο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. (www.tdpeae.gr).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αγγελική Γιαννικουρή
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