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ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου 
   προσωπικού στην ΚΑ΄ ΕΠΚΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τον Ν. 1958/91 άρθρο 81 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91) «Για τον τρόπο εκτέλεσης

      αρχαιολογικών έργων»
      2.  Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ/46/Α/24.3.92) «Μελέτη  και εκτέλεση αρχαιολογικών

     εν γένει έργων».
3. Τον Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α/23.2.92) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και

      προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»
4. Το  Π.Δ/γμα  191/2003  (ΦΕΚ  146/Α/13.6.03)  «Οργανισμός  Υπουργείου 
Πολιτισμού».
5. Το Π.Δ/γμα  164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.04) "Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα" .
6. Τον Ν. 2190/94 άρθρο 24 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή

      προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
7. Τον Ν. 2833/2000 άρθρο 6 παρ. 1 (ΦΕΚ 150/Α/30.6.00) «Θέματα προετοιμασίας 
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
8. Τον  Ν.  2947/2001  άρθρο  19  παρ.  27  (ΦΕΚ  228/Α/9.10.01)  «Θέματα 
Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.04) "Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων 
και θεμάτων δημόσιας διοίκησης".
10. Τον Ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16/Α/26-1-2007) που αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του 
άρθρου  10  του  Π.Δ.  99/92,  που  αφορούσε  στη  διαδικασία  πρόσληψης  ωρομίσθιου 
προσωπικού.
11. Την αρ. 174/14.12.2009 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΤ.
12. Την ανάγκη φύλαξης για την ασφάλεια των εκτελούμενων αρχαιολογικών έργων 
σε  αρχαιολογικούς  χώρους,  μουσεία  και  σωστικές  ανασκαφές  αρμοδιότητας  της  ΚΑ΄ 
ΕΠΚΑ.
13. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
14. Την ύπαρξη των   εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΥΠΠΟΤ οικονομικού έτους 
2010 (Τακτικός Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δμοσίων Επενδύσεων).
15. Την   αρ.  ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/114105/18887/16.12.2009  έγκριση  πρόσληψης 
ωρομίσθιου προσωπικού της ΓΔΑΠΚ του ΥΠΠΟΤ.



Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

Την πρόσληψη του παρακάτω κατά ειδικότητα ωρομίσθιου προσωπικού της ΚΑ΄ 
ΕΠΚΑ συνολικού αριθμού 2 ατόμων που θα είναι  κατά άτομο όπως αναφέρεται 
παρακάτω  και σε συνάρτηση με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004, την 
παρ.  2  του άρθρου 10 του Π.Δ.  99/92  και  το  Ν.  1958/1991,  για  τις  επείγουσες 
ανάγκες  που  προκύπτουν  από  τη  λειτουργία  των  Αρχαιολογικών  Μουσείων  και 
Αρχαιολογικών Χώρων Θήρας.

ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ

1. Ένας Συντηρητής/-τρια Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. για 1390 ώρες και όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2010.
2. Ένας  Σχεδιαστής/-στρια  Τ.Ε.  ή   Δ.Ε.  για  660  ώρες  και  όχι  πέραν  της  30ης 

Απριλίου 2010.

Τυπικά Προσόντα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Π.Ε.  ή Τ.Ε. ή  Δ. Ε. 
Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με 
πτυχίο  Π.Ε.  θα  προσληφθούν  ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ  Τ.Ε.  ομώνυμο  πτυχίο  ή 
δίπλωμα  Τ.Ε.  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  της 
αλλοδαπής.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι  με  πτυχίο Τ.Ε.  θα 
προσληφθούν  ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ  Δ.Ε.  με  απολυτήριο  Τίτλο  Ενιαίου 
Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής 
Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  σχολής  μαθητείας  του 
Ο.Α.Ε.Δ.  του  Ν.  1346/83  ή  άλλο  ισότιμο  τίτλο  σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής 
ειδικότητας συντήρησης αρχαιοτήτων. 
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με εξειδίκευση στην Κεραμική και Μέταλλα. 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με 
πτυχίο Τ.Ε. θα προσληφθούν ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ Δ.Ε.  με απολυτήριο Ι.Ε.Κ (Δημόσιο) ή 
Ι.Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικό) ή με Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιμο τίτλο 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ειδικότητας σχεδιαστή και εμπειρία στη σχεδίαση 
κινητών ευρημάτων.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σε έντυπο που 
υπάρχει στα γραφεία της Εφορείας και στα κατά τόπους Μουσεία της νήσου Θήρας 
μαζί  με  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  παρακάτω  και  θα 
απευθύνονται  στην  ΚΑ’  Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, 105 55 Αθήνα.
Κατά την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.

Ημερομηνία Ανάρτησης:  Δευτέρα 28  Δεκεμβρίου  2009.

Υποβολή Αιτήσεων : από Τρίτη 29/12/09 έως και Τρίτη 5/01/2010 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες
2) Να  έχουν  συμπληρώσει  το  18ο έτος  της  ηλικίας  τους  και  να  μην  έχουν 

υπερβεί το 64ο έτος.



3) Να μην υπάρχει για αυτούς κώλυμα από ποινική καταδίκη ή απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.

4) Να είναι κάτοχοι των ζητουμένων τίτλων σπουδών.

Οι  υποψήφιοι μαζί  με  την  αίτηση  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το 
άρθρο  8  του  Ν.  2683/99  (από  ποινική  καταδίκη,  στερητική  ή  επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση) καθώς επίσης και ότι είναι άνεργοι.

2. Υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  να  δηλώνουν  αν  από  την  έναρξη  ισχύος 
(19.7.2004)  των  διατάξεων  των  άρθρων  5  &  6  του  Π.Δ.  164/2004  έχουν 
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 
1, τον αριθμό των συμβάσεων, τη συνολική διάρκεια αυτών, καθώς επίσης 
και την ειδικότητα. Επίσης να αναφέρεται και τυχόν χρόνος απασχόλησης με 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ.
6. Κάθε  στοιχείο  που  μπορεί  να  βοηθήσει  τις  επιτροπές  αξιολόγησης  να 

διαμορφώσουν  γνώμη  (βεβαίωση  ανεργίας,  πιστοποιητικό  οικογενειακής 
κατάστασης  για  έγγαμους,  πολυτεκνία  και  τέκνα  πολύτεκνων  οικογενειών, 
βεβαιώσεις εμπειρίας είτε προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο, κ.λ.π.) 

Οι επιλεγέντες – προσληφθέντες  εντός 10 ημερών από την ημερομηνία  ανάληψης 
εργασίας υποχρεούνται να καταθέσουν στην Εφορείας μας:
 -    Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου στο ΙΚΑ. 
- Βεβαίωση  Σωματείου  Εκτάκτων  υπαλλήλων  του  ΥΠ.ΠΟ  για  τον  καθορισμό 

αμοιβής τους σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
- Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, από το Δημόσιο Τομέα ή φ/φα ενσήμων 

(αποσπασμάτων ΙΚΑ) που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία.
Για  τους  ειδ.  Εργάτες  φ/φα  ενσήμων  (αποσπασμάτων  ΙΚΑ)  της  κατηγορίας 
βαρέα.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-2004) 
και του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκαν τρεις (3) ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες 
η ΚΑ΄ ΕΠΚΑ θα αναζητήσει  αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή 
δικαστικής χρήσης για κάθε επιλεγέντα-προσληφθέντα.

Η διάρκεια  απασχόλησης του ωρομίσθιου  αυτού προσωπικού θα είναι  διάρκειας 
όπως  αναφέρεται  παραπάνω  και  σε  συνάρτηση  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 
164/2004, κατά άτομο.
Η παρούσα σύμβαση αποκλείει σε κάθε περίπτωση την αναγνώρισή της σε σύμβαση  
αορίστου χρόνου.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στα Γραφεία της Εφορείας στην Αθήνα, στις Νομαρχίες 
και στα Μουσεία της νήσου Θήρας.
     
                                                   Η Διευθύντρια της ΚΑ΄ Εφορείας

 Προϊστορικών και Κλασικών
             Αρχαιοτήτων

                                                                           
     

                                              Μαρία Μαρθάρη
                                                                               Αρχαιολόγος   

      ΥΠΠΟ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Αρχ/των
4. ΓΔΥΥ/Δ/νση Διοικητικού/ΓΔΑΜΤΕ



5. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
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