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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2017 

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/η.Α΄/03-03-1994)  «χζηαζε 
αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α’/02-12-2016). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/η. Α /́14-03-2012) «Πεηζαξρηθφ 
Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 

3. Σηο  δηαηάμεηο  ησλ  παξ.  1  θαη  2  ηνπ  άξζξνπ  40  ηνπ  Ν. 4049/2012 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/ 
23-02-2012) «Αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ 
αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ  
πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-2014). 

5. Σν Π.Γ. 104/2014 (ΦΔΚ 171/η.Α /́28-08-2014) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σν Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114/η.Α /́22-09-2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ. ..». 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΟΔΠΤ/275923/40952/379/24-10-2014 (ΦΔΚ 2891/η. 
Β΄/29-10-2014), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΤΟΝΔ/ 
ΣΝΔ/295789/3260/37/5/14-11-2014 (ΦΔΚ 3114/η. Β΄/20-11-2014), Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./10/705/23-02-2017 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην 
Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), φπσο  ηζρχεη, γηα ηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο 
ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ δεθαηεζζάξσλ (1.314) αηφκσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο επηά (7) κελψλ, ζην ΤΠ.ΠΟ.Α..  

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/Τ∆ΟΥΦΑ/64761/38545/1892/601
Ηµ/νία: 03/03/2017

Ηµ/νία Έκδοσης 03/03/2017
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9.  Σν γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Π.Τ.. 
33/2006 (άξζξν 2 παξ. 1), ε δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. 
(ΚΑΔ 0342 θαη 0352 ηνπ Δ.Φ. 21-110).  

10. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/55184/32574/23-2-2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε   
κε ην ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/62250/36946/02-03-2017  έγγξαθν ηεο 
Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο πνπ 
αθνξά ζηελ θαηαλνκή αλά Οξγαληθή Μνλάδα & αξραηνινγηθφ ρψξν, εηδηθφηεηα θαη 
αξηζκφ ηνπ θαησηέξσ πξνο πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη 
αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα Μνπζεία, θπξίσο κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα, κε 
δηεπξπκέλν σξάξην.  

11.  Σελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπκβάζεη 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΣΓΑΓΣΠ/57452/6777/6421/ 4668/24-
02-2017(ΑΓΑ:6Δ44653Π4-ΦΓΧ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ   ππ’ αξηζκ: 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΣΓΑΓΣΠ/65292/7519/7121/5235/3-3-2017 (ΑΓΑ: 7ΚΗΤ 4653 
Π4-5ΒΜ)  Απφθαζε έγθξηζεο ηεο Τπνπξγνχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ 
πξφζιεςεο ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ δεθαηεζζάξσλ (1.314) αηφκσλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο επηά (7) κελψλ, ζε 
Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ. 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΠΟΓΣΠ/ΣΔΠ/71649/6680/4078/1527/                 
08-03-2017(ΑΝΑΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ππ’ αξηζκ. πξση.:71/08-03-2017)  
βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ έηνπο 2017 ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ-Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο-Σκήκα Δθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 
& Αζιεηηζκνχ.  

14. Σν ππ’ αξηζκ.; πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΠΟΓ/ΣΔΠ/75349/7207/4368/1652/10-03-2017 
έγγξαθν, κε ζέκα:  «Μεηαβίβαζε πίζησζεο κε επηηξνπηθφ έληαικα» ηεο Γεληθήο 
Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο-
Σκήκα Δθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ.  

15. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΠΟΓΣΠ/ΣΔΠ/74067/7003/4242/1605/                 
13-03-2017 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) βεβαίσζε αλάιεςεο ηεο  πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γλζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Σ.Π. 

16. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΚΤΚ/ΣΓΟΤΦΑ/83241/49608/2486/841/16-03-
2017 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ. 

 
 

Αλαθνηλψλεη 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά  
νγδφληα (80) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ,  ηεο  Δθνξείαο 
Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, (γηα ηηο αλάγθεο 
απηήο ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πξντζηνξηθήο Θήξαο, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Μπθφλνπ, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Νάμνπ, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κηκψινπ, 
ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Άλδξνπ, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παιαηφπνιεο 
Άλδξνπ, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κέαο, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μήινπ, ζην 
Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Σήλνπ,  ζηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν Γήινπ, ζηνλ Αξραηνινγηθφ 
Υψξν Αθξσηεξίνπ Θήξαο, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χξνπ θαη ζηνλ Αξραηνινγηθφ 
Υψξν Καηαθφκβεο Μήινπ πνπ εδξεχνπλ ζην Ννκφ Κπθιάδσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο 
εμήο, αλά ππεξεζία, ηφπν απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ 
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αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) 
πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Τπηρεςία Tόποσ απαςχόληςησ Ειδικότητα Διάρκεια ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

101 

 
 Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

 
 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Πξντζηνξηθήο Θήξαο 

(Γήκνο Θήξαο   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ 
 Ζκεξεζίσλ 

Φπιάθσλ 
Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

5 

102 

Δθνξεία 
Αξραηνηήησλ 

Κπθιάδσλ 
 
 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Μπθφλνπ 

(Γήκνο Μπθφλνπ  
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ 
 Ζκεξεζίσλ 

Φπιάθσλ 
Αξραηνηήησλ  

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

4 

103 

 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Νάμνπ 

(Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ 
Κπθιάδσλ)  

Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ 
Ζκεξεζίσλ  
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

5 

104 

 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Κηκψινπ 

(Γήκνο Κηκψινπ   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ 
Ζκεξεζίσλ  
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

1 

105 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν  
 Άλδξνπ 

(Γήκνο Άλδξνπ   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
Φπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

3 

106 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Παιαηφπνιεο Άλδξνπ 

(Γήκνο Άλδξνπ 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ  
θπιάθσλ  

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

1 

107 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
          Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν  
 Κέαο 

(Γήκνο Κέαο   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

3 

108 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν  
 Μήινπ 

(Γήκνο Μήινπ   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017λ 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ 
θζςησ 

Τπηρεςία Tόποσ απαςχόληςησ Ειδικότητα Διάρκεια ςφμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

109 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν  
 Σήλνπ 

(Γήκνο Σήλνπ   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

1 

110 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο  
Γήινπ 

(Γήκνο Μπθφλνπ 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

24 

111 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο  
Γήινπ 

(Γήκνο Μπθφλνπ 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Νπρηνθπιάθσλ 
Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

2 

112 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο  
Γήινπ 

(Γήκνο Μπθφλνπ 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΤΔ Δξγαηψλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

4 

113 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 
Αθξσηεξίνπ Θήξαο 

(Γήκνο Θήξαο 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

18 

114 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 
Αθξσηεξίνπ Θήξαο 

(Γήκνο Θήξαο 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Νπρηνθπιάθσλ 
Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

2 

115 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφο ρψξνο 
Αθξσηεξίνπ Θήξαο 

(Γήκνο Θήξαο 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΤΔ Δξγαηψλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

1 

116 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν  
 χξνπ 

(Γήκνο χξνπ   
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

2 

117 
Δθνξεία 

Αξραηνηήησλ 
Κπθιάδσλ 

 Καηαθφκβεο Μήινπ 
(Γήκνο Μήινπ 
Ν. Κπθιάδσλ) 

ΓΔ  
Ζκεξεζίσλ 
θπιάθσλ 

Αξραηνηήησλ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
επηά (7) κελψλ θαη φρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2017 

3 
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ΠΡΟΟΥΖ : χκθσλα κε ην άξζξν 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 
εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν.4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α’/31-10-2014), ε πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπληειείηαη ππνρξεσηηθά εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο νη ζπκβάζεηο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλαθζνχλ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ θζςησ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

101, 102, 
103,104,105,106,107, 
108,109,110,113,116 

&117 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Φχιαθαο Μνπζείσλ 
θαη Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 
1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

2. Μέηξηα γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ιηαιηθήο ή Ιζπαληθήο 

ή  Ρσζηθήο γιψζζαο(*). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζφληα) 

1. Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ 
Αζθάιεηαο ή ηέιερνο Αζθαιείαο Πξνζψπσλ θαη Τπνδνκψλ ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ : ΙΔΚ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ 
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

2. Μέηξηα γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ιηαιηθήο ή Ιζπαληθήο  

ή  Ρψζηθεο γιψζζαο(*). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζφληα) 

1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

2. Μέηξηα γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ιηαιηθήο ή Ιζπαληθήο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ θζςησ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

ή Ρσζηθήο  γιψζζαο(*). 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζφληα) 
 

     Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Φχιαθαο Μνπζείσλ 
θαη Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 
1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ   
πξνζφληα) 
 

    Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ 
Αζθάιεηαο ή ηέιερνο Αζθαιείαο Πξνζψπσλ θαη Τπνδνκψλ ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ : ΙΔΚ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ 
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Δ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζφληα) 
 
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο  ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

 

 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: βι. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. 4049/2012 άξζξν 40 παξ. 1 & 2, ζηελ 
ελφηεηα ηνπ παξφληνο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο, γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΗΔΚ 
Φπιάθσλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. 

 

 
 
 
 
 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Φχιαθαο Μνπζείσλ θαη 
Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ) 

Κωδικόσ θζςησ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 & 114 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζφληα) 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ 
Αζθάιεηαο ή ηέιερνο Αζθαιείαο Πξνζψπσλ θαη Τπνδνκψλ ή αληίζηνηρν 
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : 
ΙΔΚ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή 
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζφληα) 

    Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: βι. ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. 4049/2012 άξζξν 40 παξ. 1 & 2, 
ζηελ ελφηεηα ηνπ παξφληνο Δηδηθέο Δπηζεκάλζεηο, γηα ηνπο απνθνίηνπο 
ηνπ ΗΔΚ Φπιάθσλ  Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ. 

112 & 115 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, (δειαδή απνιπηήξην ηξηηάμηνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980, 
Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο 
ηερληθήο ζρνιήο Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 

 

 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
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    ΠΡΟΟΥΖ:  

    • Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν,  είηε ζε πξσηφηππα.  

    (*)  «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηης αλλοδαπής», ποσ απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή ηοσς 
στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, ζύκθωλα κε ηα ορηδόκελα ζηο 
«Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ Σσκβάζεωλ Εργαζίας Ορηζκέλοσ Φρόλοσ (ΣΟΦ)» με 
ζήμανζη έκδοζης «06-03-2017» θαη εηδηθόηερα ζηην ηελεσηαία ενόηηηα ηοσ 
Κεθαλαίοσ ΙΙ με ηίηλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

    Καηά ηα ιοηπά ηζτύοσλ ηα ορηδόκελα ζηο «Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ Σσκβάζεωλ 
Εργαζίας Ορηζκέλοσ Φρόλοσ (ΣΟΦ)» με ζήμανζη έκδοζης «06-03-2017».  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηφ αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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    ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 102, 110, 111 & 112 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, 
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη 
νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012) 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο:  108 & 117  πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Μήινπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 107 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κέαο, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ 
παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 105 & 106 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 103 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη 
νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 104 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κηκψινπ, φπνπ πξνθεξχζζεηαη ε αλσηέξσ ζέζε, 
ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 109 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σήλνπ, φπνπ πξνθεξχζζεηαη ε αλσηέξσ ζέζε, ιφγσ 
παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 101, 113, 114 & 115 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, 
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Θήξαο, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 116 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ χξνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, 
ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΔ   

 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ  πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΘΔΔΧ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107, 108, 109, 
110, 111, 113, 
114, 116 & 117 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 
κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ  ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΔ  

 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε 
θαζήθνληα.  

ΚΧΓΗΚΟ 
ΘΔΔΧ 

 ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

112 & 115 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

(ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «06-03-2017, (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα 

«ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρζρο 40 παρ. 1 & 2 
Οη απφθνηηνη ηνπ ΗΔΚ Φπιάθσλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, απαγνξεχεηαη, 
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004 (Α΄ 134), λα 
ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) έηε ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο απαζρφιεζεο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ πέληε (5) εηψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε 
νπνηαδήπνηε πξνυθηζηάκελε, έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ  Νφκνπ 4049/23-02-2012, 
απαζρφιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 
(πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ Γεληθή 
Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ) θαη ην Σ.Γ.Π.Δ.Α.Δ. 
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Οη αλσηέξσ απφθνηηνη δελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 
164/2004. 
Γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ εηδηθνηήησλ  «ΓΔ  Ζκεξεζίσλ 
Φπιάθσλ  Αξραηνηήησλ» θαη «ΓΔ Νπρηνθπιάθσλ Αξραηνηήησλ» ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα 
ηνπ Π.Γ. 164/2004, φπσο αλαθέξνληαη ζην πεδίν «ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΧΛΤΜΑΣΑ 
ΣΧΝ Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004» ηνπ Κεθαιαίνπ Η ηνπ ηζρχνληνο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ 
κε ζήκαλζε έθδνζεο   «06-03-2017». 

 
 
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα  
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο  «06-03-2017» 
δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 
Δπηζεκαίλνπκε: φηη εθηφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ 
παξάξηεκα (ΟΥ),  νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κία επηπιένλ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ  Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία  λα δειψζνπλ φηη: δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε 
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ  Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ) 
απφ 19-7-2004 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 164/2004) θαη εθεμήο κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ή ζε εθηέιεζε πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ε νπνία εθδφζεθε θαηά 
ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε εάλ έρνπλ 
απαζρνιεζεί λα αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηηο  Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  ή πξψελ  
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ) πνπ εξγάζζεθαλ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
θαη ηελ εηδηθφηεηα. 
Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη, απφθνηηνη ηνπ ΗΔΚ Φπιάθσλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ 
Υψξσλ, λα αλαθέξνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απαζρφιεζεο ζε Τπεξεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ  (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ  Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ)  απφ 23-02-
2012 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4049/2012).  
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά  πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ 

ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ  κε ζήκαλζε έθδνζεο  06-03-2017. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «06-03-2017». 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο, 
φπνπ εδξεχεη ε ππεξεζία καο θαη Κπθιάδσλ, φπνπ εδξεχνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο 
ππεξεζίαο καο θαη πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο,  εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε 
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πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα 
απηή δχν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «06-03-2017» θαη ην Δηδηθφ 
Παξάξηεκα: (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «25-02-2016»], λα γίλεη 
ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο καο φπνπ 
πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, θαζψο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ  ησλ δεκνηηθψλ 
θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ θαη ησλ Γήκσλ  Θήξαο, Μπθφλνπ, Νάμνπ θαη 
Μηθξψλ Κπθιάδσλ, Κηκψινπ, Κέαο, Άλδξνπ, Μήινπ, Σήλνπ θαη χξνπ  φπνπ εδξεχνπλ 
νη αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο καο. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην 
θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα 
απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210- 6467728 ή 
213 -1319188. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 
θαη λα ηελ ππνβάινπλ, 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, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 
αθφινπζε δηεχζπλζε:  

Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ, Δπακεηλψλδα 10, Σ.Κ. 105 55 - Αζήλα, ππφςε  θ.θ. 
Βαζίιε Ραςνκαλίθε, ηέιια Γεσξγαιά θαη Αζεκίλα Γηαλληψηε (ηει. επηθνηλσλίαο: 210 
- 3250148, 3310966). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν 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 δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, 
ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο καο  φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο θαζψο θαη 
ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ θαη 
ησλ Γήκσλ Θήξαο, Μπθφλνπ, Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ, Κηκψινπ, Κέαο, Άλδξνπ, 
Μήινπ, Σήλνπ θαη χξνπ, φπνπ εδξεχνπλ νη αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο καο, εθφζνλ ε 
αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ 
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 
θαηά λφκν, εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Πξνζνρή: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο ηνπ θνξέα θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή 
αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζην Ννκφ πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή αλαξηεζεί ηειεπηαία, 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο 
ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
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αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  
Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ 
ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζμών Φορέων  Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η 
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο 
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα 
βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, 
αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ 
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, 
αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην 
(αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, 
ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.  

 

       ΠΡΟΟΥΖ: 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 102, 110, 111 & 112 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, 
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη 
νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012) 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο:  108 & 117  πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Μήινπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 107 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κέαο, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ 
παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 105 & 106 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 
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•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 103 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη 
νη αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 104 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κηκψινπ, φπνπ πξνθεξχζζεηαη ε αλσηέξσ ζέζε, 
ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 109 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σήλνπ, φπνπ πξνθεξχζζεηαη ε αλσηέξσ ζέζε, ιφγσ 
παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•   Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 101, 113, 114 & 115 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, 
πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Θήξαο, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη 
αλσηέξσ ζέζεηο, ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

•  Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθφ: 116 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
ίδην πίλαθα πξνζφλησλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ,  
νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ χξνπ, φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, 
ιφγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν.4057/2012). 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 
 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, 
ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζηα 
θαηαζηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο  καο φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ηνπο νπνίνπο 
πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί 
απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 - 6467728 ή 213 -
1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία 
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην  ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) 
θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη 
επξψ (20€) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e– 
παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν  ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 
αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ  ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ 
ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ 
εληζηάκελν. 

http://www.asep.gr/
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Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη 
έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 17/2002 Απφθαζε ηεο 
Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηελ 
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία 
(έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  
 

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε 
ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά 
απφ ην θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή 
ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα 
ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα 
δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ απαζρνιεζεί 
(δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ 
ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο 
εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεκα 
Αλαθοηλώζεωλ Σσκβάζεωλ Εργαζίας Ορηζκέλοσ Φρόλοσ (ΣΟΦ)» κε ζήκαλζε έθδνζε 
«06-03-2017», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 
ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο 
ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
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Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, αιιά θαη ζην 
Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α2) Απφδεημε Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «25-02-2016» 
κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο 
δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: 
Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. 
Υξφλνπ ΟΥ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθξηβέο αληίγξαθν 
Δθ ηνπ πξσηνηχπνπ 
 
Φσηεηλή Φσηνπνχινπ 
Γηνηθεηηθφο ΓΔ 
 

Ο   Πξντζηάκελνο 
ηεο   Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ 

 
ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΘΑΝΑΟΤΛΖ 

Αξραηνιφγνο 
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