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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΝΠΙ∆)
E.K.B.M.M. - Λεωφόρος Στρατού 2 – 54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 889 830 - Fax: 2310 853 078 - E-mail: info@ekbmm.gr

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Θεσσαλονίκη, 24/06/2011
Αρ. Πρωτ.: 571
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων,
Ν.Π.Ι.∆.,
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2557/97, περί ιδρύσεως
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία Ευρωπαϊκό
Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.).
2.
Το Καταστατικό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών
και Μεταβυζαντινών Μνηµείων [ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ40/Ν.Θ./38965/
1373 κεφ. 3 παρ. 8 (ΦΕΚ1719/Τ02/13-09-1999)].
3.
Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/τ.Α/1991)»Τρόπος εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων» µε το οποίο διαφοροποιούνται ή
συµπληρώνονται οι διατάξεις των Ν.1418/1984, 716/1977, του Π.∆.
609/1985, που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τη µελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων.
4.
Το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων, ιδίως η παρ.2 του άρθρου 10 π.δ.
99/1992 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 42 του
ν. 3905/2010.
5.
Το Ν.2026/1992(ΦΕΚ 43/Α/1992 «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και
προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
6.
Το Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004) Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα.
7.
Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000)
«Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες
διατάξεις».
8. Το άρθρο 19 παρ.27 του ν.2947/2001 «Θέµατα προετοιµασίας των
Ολυµπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες
διατάξεις.
9.
Το άρθρο 1, παρ.2 του ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/Α/2009) περί
Αναµορφώσεως προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις.
10. Την υπ. αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.2.9./31/οικ. 80/03-01-2011 απόφαση του
Υπουργού
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
11. Τον Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010 « Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις.
12. Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και
εργασίας του επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
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13.

Την απόφαση της 3ης/23-03-2011 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΕΚΒΜΜ για έγκριση πρόσληψης εξειδικευµένου
επιστηµονικού προσωπικού (αρχαιολόγων) για την ανάγκες του
ΕΚΒΜΜ στην Αθήνα.
ανακοινώνει

την πρόσληψη του παρακάτω ωροµίσθιου προσωπικού
διάστηµα όχι πέραν της 31/12/2011.

για χρονικό

Οι εργασίες αφορούν σε θέµατα σχέσεων µε ξένα ιδρύµατα και φορείς,
συµµετοχή σε σχεδιασµό και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που
αφορούν στην αποκατάσταση, συντήρηση και προβολή αρχαιοτήτων και
µνηµείων εκτός Ελλάδος και γενικότερα σε ενασχόληση µε διεθνή
πολιτιστικά θέµατα.
1.
2.
3.
4.

Ειδικότητα: Αρχαιολόγος ΠΕ
Αριθµός : ένας (1)
Χρόνος Απασχόλησης:
Από την πρόσληψή του και
31/12/2011
Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

έως την

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν
εγγράφως έντυπη αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά εντός
προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου,
Λεωφόρος Στρατού 2, Τ.Κ.54640, Θεσσαλονίκη τηλ.2310 868570, και της
καταχώρισης στον δικτυακό κόµβο www.ekbmm.gr/prokirixi.html και
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/), από
27 Ιουνίου έως και 01 Ιουλίου 2011.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στα
γραφεία του Ε.Κ.Β.Μ.Μ., Λεωφ. Στρατού 2 – 546 40 Θεσσαλονίκη, όπου
διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.
Τόπος απασχόλησης τα γραφεία του ΕΚΒΜΜ στη Θεσσαλονίκη
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 άριστο 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:
Γ΄ΕΠΙΠΕ∆Ο: για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για
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την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) ∆ιοικητικού
Προσωπικού 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:
ε) ∆εν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συµπληρώσει είκοσι τέσσερις
(24) µήνες (άρθρο 6 του Π.∆. 164/2004) στον ίδιο φορέα (ΕΚΒΜΜ) µε
την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα (υπολογίζονται οι συµβάσεις από τις 197-2004 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 του ΕΚΒΜΜ
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 υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, τίτλους σπουδών και όποιο
άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο για την διαµόρφωση
σαφέστερης γνώµης.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε
ειδίκευση στην Αρχαιολογία πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.
2.Άριστη γνώση αγγλικής.
3.Άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας
κειµένων, β) επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
4.Αποδεδειγµένη τουλάχιστον 6µηνη εµπειρία στο αντικείµενο της
προκήρυξης.

∆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. 3812/28-12-2009, όπως ισχύουν.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού
πραγµατοποιείται ως εξής:
Μετά το πέρας του χρόνου ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης η
επιτροπή επιλογής αξιολογεί, βαθµολογεί και κατατάσσει τις
υποψηφιότητες σε πίνακα, αιτιολογώντας κατά τρόπο ειδικό την εκάστοτε
επιλογή. Για τα ανωτέρω συντάσσεται αναλυτικό πρακτικό το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής επιλογής και σφραγίζεται.
Το πρακτικό αποστέλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση
του πίνακα προσληπτέων.
Το ∆.Σ. του Κέντρου, µε ειδική απόφασή του, εγκρίνει το πρακτικό
και τον πίνακα των προσληπτέου προσωπικού.
Ο πίνακας αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Κέντρου
καθώς και στον ιστότοπο.
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Η προθεσµία τυχόν ενστάσεων κατά του πίνακα κατάταξης είναι
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της ανωτέρω ανάρτησης.
Εφόσον υπάρχουν ενστάσεις αυτές εξετάζονται µέσα σε δύο(2)
εργάσιµες από την επιτροπή επιλογής, η οποία αποστέλλει σχετικό
πρακτικό στο ∆.Σ. το οποίο και εξετάζει το πρακτικό επί των ενστάσεων
της επιτροπής επιλογής και λαµβάνει σχετική απόφαση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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 την κατηγορία ΠΕ:
α. ∆ιδακτορικό
δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης :
τετρακόσιες (400) µονάδες.
β. Μεταπτυχιακό 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 την κατηγορία ΠΕ βαθµολογείται ως εξής: οι µονάδες του
βασικού τίτλου σπουδών υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα και µε
δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόµενες µε τον αριθµό 110.
∆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, γ4) δεν έχουν κώλυµα κατά
το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, γ5) δεν έχουν συµπληρώσει είκοσι
τέσσερις (24) µήνες συνολικής υπηρεσίας στο ΕΚΒΜΜ, σύµφωνα µε το
Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004), καθώς και την τυχόν προϋπηρεσία
τους. Για την απόδειξη της συναφούς εµπειρίας µε την προκηρυσσόµενη
θέση απαιτείται βεβαίωση του οικείου φορέα στην οποία θα αναφέρεται
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αναλυτικά η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείµενο
απασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ κλπ.
Η διάρκεια της απασχόλησης του ιδιωτικού ορισµένου χρόνου
αυτού προσωπικού θα είναι για 1.200 περίπου ώρες και όχι πέραν της
31/12/2011.
Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις ώρες
εργασίας στο ∆ηµόσιο.
Η µισθοδοσία των προσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΕΚΒΜΜ .
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 του ΕΚΒΜΜ και
θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο www.ekbmm.gr.
Η ∆ιευθύντρια του Ε.Κ.Β.Μ.Μ.

Αναστασία Τούρτα
Αρχαιολόγος

