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ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Προστασία και
Ανάδειξη Ηραίου στο κτήµα Mon-Repos στην Κέρκυρα»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισµό του Υπουργείου
Πολιτισµού
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων.
3. Το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών
εν γένει έργων.
4. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και
προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις».
5. Το αρ. 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας Έργων
Ολυµπιακής και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004) Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα.
9. Το Π.∆. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου».
10. Το άρθρο 42 παρ4 του Ν. 3905/2010 ΦΕΚ 219/Α/23-12-2010) «Ενίσχυση και
ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.∆. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των
διατάξεων του Π.∆. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού.
12. Τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».
13. Το Π.∆. 186/2009(ΦΕΚ 213/07.10.2009) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
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14. Τις επιτακτικές ανάγκες της Η΄ ΕΠΚΑ για πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού
και ειδικευµένων εργατών µε σκοπό την εκτέλεση του έργου «Προστασία και
Ανάδειξη Ηραίου στο κτήµα Mon-Repos στην Κέρκυρα».
15. Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας του επί
συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ∆ηµοσίου.
16.Της αρ. 367/22.1.10,520/29-1-2010 και 2004/16-4-2010 εγκύκλιο της Γενικής
Γραµµατέως Πολιτισµού του ΥΠΠΟΤ.
17. Την µε αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ6/39/05-01-2011 απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΤ
περί ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι
2007-2013».
18.Την αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ44/5332/295/28-01-2011 έγκριση εκτέλεσης
εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Η΄Ε.Π.Κ.Α.
19. Το µε αριθµ. Πρωτ. 446/15.02.2011 αίτηµα της Η΄Ε.Π.Κ.Α.
20. Την ανακοινοποίηση στο ορθόν στις 16.02.2011 του µε αριθµ. Πρωτ.
446/15.02.2011 αιτήµατος της Η΄Ε.Π.Κ.Α.
21. Την µε αριθµ. Πρωτ. 15865/2786/17.02.2011 έγκριση της Γ.∆.Α.Π.Κ.
22.Η µισθοδοσία του έργου θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις α ) κατά 80% την
Ευρωπαϊκή Ένωση, β) κατά 20% το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων που έχουν
διατεθεί στο έργο «Προστασία και Ανάδειξη Ηραίου στο κτήµα Mon-Repos στην
Κέρκυρα»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου
«Προστασία και Ανάδειξη Ηραίου στο κτήµα Mon-Repos στην Κέρκυρα». Η
διάρκεια της απασχόλησής του θα είναι έξι (6) µήνες έκαστος µε δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Α/Α

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆ύο (2)

Έξι (6) µήνες

(για αναστηλωτικές - οικοδοµικές εργασίες)

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση µε τα
συνηµµένα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών,
που αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Η΄ Ε.Π.Κ.Α., της καταχώρησης στον δικτυακό κόµβο της
∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ (www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στον ιστότοπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
(www.yppo.gr), δηλαδή την 18-02-2011 .
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 21-02-2011 έως 25-02-2011 είτε αυτοπροσώπως,
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
των αιτούντων θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 –13:00 στα γραφεία της Γραµµατείας
της Η’ Ε.Π.Κ.Α., Αρµένη Βραΐλα 01 –Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα, όπου διατίθενται και
σχετικά έντυπα αιτήσεων.
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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, των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
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. ∆εν 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) ∆εν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις (24)
µήνες (άρθρο 6 του Π.∆. 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.∆.164/2004, ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004). ∆εν
κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει µε τον φορέα διαδοχικές συµβάσεις,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.∆.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.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για αναστηλωτικές – οικοδοµικές εργασίες):
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής
του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος
της αλλοδαπής.

ΑΔΑ: 4ΑΛΔΓ-6Τ

- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης ( αφορά στο 60% των προκηρυσσοµένων θέσεων εφ’ όσον
βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι µε εξειδίκευση χωρίς εµπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του
απολυτηρίου τίτλου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µπορούν να επιλεγούν και
υποψήφιοι χωρίς τίτλο σπουδών.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 81 του Ν.
1958/1991 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. η του Ν.3812/28-122009, 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. Για την κατανοµή των προκηρυσσόµενων θέσεων
λαµβάνεται υπόψη ότι για κλάσµα µισής µονάδας και πάνω διατίθεται µία (1) 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 των εκτελούµενων Έργων Μουσείων µε 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 για την κατηγορία ΥΕ, βαθµολογούµενο κριτήριο
είναι µόνο η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση και βαθµολογείται µε
επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 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, (4) 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.∆.
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) την ειδικότητα και τον αριθµό
των ηµεροµισθίων.
Για την απόδειξη της συναφούς εµπειρίας µε την προκηρυσσόµενη θέση
απαιτείται βεβαίωση του οικείου φορέα στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η
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ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείµενο απασχόλησης και ο αριθµός
των ηµεροµισθίων.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική
γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί
ισοτιµίας και αντιστοιχίας.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και
πρόσληψης, στα γραφεία της Η΄ ΕΠΚΑ, η οποία θα εξετάσει την ένσταση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την
ανάρτηση των πινάκων.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο ∆ηµόσιο
Ταµείο σαράντα (40) ευρώ.
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.
Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των επιτυχόντων
για διάφορους λόγους, η αντικατάσταση τους γίνεται µε τους πρώτους επιλαχόντες
κατά σειρά µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του ανωτέρω ορισµένου χρόνου προσωπικού θα
είναι έξι (6) µήνες έκαστος µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου.
Η απασχόληση θα είναι 5νθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37 ½ ώρες την
εβδοµάδα.
Η µισθοδοσία του συγχρηµατοδοτούµενου αυτού έργου θα βαρύνει τις
πιστώσεις ως εξής: κατά 80% την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων που έχουν διατεθεί στο έργο «Προστασία και Ανάδειξη
Ηραίου στο κτήµα Mon-Repos στην Κέρκυρα»
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 Η΄ ΕΠΚΑ επί της
οδού Αρµένη Βραΐλα 1-Κέρκυρα και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της
∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ
(www.diavgeia.gov.gr)
καθώς
και
στον
Ιστότοπο
του
ΥΠ.ΠΟ.Τ.(www.yppo.gr).
Ακριβές Αντίγραφο

Σπυρίδων Ασωνίτης
∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆Ε

Η Προϊσταµένη της Εφορείας
Γαρυφαλιά Μεταλληνού
Αρχαιολόγος

ΑΔΑ: 4ΑΛΔΓ-6Τ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού,
1) Γραφείο κ. Υπουργού (fax: 210-8201435)
2) Γραφείο κας. Γενικής Γραµµατέως (fax: 210-8201353)
3) Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (fax: 210-8201305)
4) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης,
i) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού, Γραφείο Μηχανογράφησης και ∆ιαχείρισης Στοιχείων
του Ωροµίσθιου και του µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου Προσωπικού (fax:210-8201252)
ii) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων (fax:210-8201413)
5) Ηλεκτρονική σελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr)
6) Ηλεκτρονικά στο egkrisi@culture.gr
7) Στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
8) Στον Ιστότοπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (www.yppo.gr)
9) Κ.Ε.Π. Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας.
10) Κ.Ε.Π. ∆ήµου Κέρκυρας.
11) Πίνακας Ανακοινώσεων της Η΄ΕΠΚΑ.

ΑΔΑ: 4ΑΛΔΓ-6Τ

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων
Υπηρεσία: Η΄ Ε.Π.Κ.Α.
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αρµένη Βραΐλα 01
ΤΚ: 491 00

…......………….. 2010
Αρ. Πρωτ. ……..……...

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
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 476/18.02.2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………..
(ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε,ΥΕ)

…………………………………………………….………

Επιλογή θέσης απασχόλησης: ………………………………………………….
2. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:
(κεφαλ.)
…………………………..............................................
3. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………….
ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.)
4. ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ
………………………………………………………
ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ.)
5. ΑΡΙΘ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:……........................6. ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ……………….…………
7. ΑΦΜ………………….… 8. ∆.Ο.Υ …………………………9. Α.Μ.Κ.Α. ……………..……..…
10 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………………………………….....
11. Ο∆ΟΣ:……………………………………………………. 12. ΑΡΙΘΜΟΣ……………………..…
13. ΠΟΛΗ………………………………………………. 14. Τ.Κ.: ………………..……………..……
15. ΝΟΜΟΣ: ………………………. 16. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: A)………...…….β)………………………...
17. E-MAIL: …………………………………………….

Α.
α/α

Α1
Α2

Τίτλοι Σπουδών
Τίτλος

Ίδρυµα

Βαθµός

Έτος κτήσης

Β.

ΑΔΑ: 4ΑΛΔΓ-6Τ

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

α/α

Ίδρυµα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Β1
Β2
Γ.

∆ιδακτορικοί Τίτλοι

α/α

Ίδρυµα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Γ1
∆.

Εµπειρία

α/α

Από

Μήνες
απασχόησης

Έως

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα (συνοπτικά)

∆1
∆2
∆3
∆4
E.
α/α

Γλωσσοµάθεια
Γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

Ζ1
Ζ2
Ζ3
Ζ.

Γνώση χρήσης Η/Υ

Η1
Η2

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

Ο/Η υποψήφι………..

(Υπογραφή)

Ηµεροµηνία ……………………………………….

