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          Θέμα : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού:
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις: 

1. Το Π.Δ.191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003 ) για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟT
2. Του  άρθρου  81  του  Ν.  1958/91  (ΦΕΚ  122/Τ.Α/05-08-1991)  για  τον  τρόπο  εκτέλεσης 

αρχαιολογικών έργων.
3. Του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2026/92 ( ΦΕΚ 43/ΤΑ.23-03-1992) για την ρύθμιση θεμάτων 

Οργάνωσης.
4. Του Π.Δ. 99/1992 ( ΦΕΚ46/Α/24-03-1992)  για την μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 

γένει έργων ( άρθρο 10, παρ.2)
5. Του  άρθρου  24  του  Ν.2190/1994  <<  Σύσταση  ανεξάρτητης  αρχής  για  την  επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης>> ( ΦΕΚ 28/Α/ 03-03-1994 ) με το οποίο  δεν 
θίγονται  οι  διατάξεις  του άρθρου 81 του Ν.1958/91 και  την παρ. 3 του άρθρου 21 του 
Ν.2026/1992..

6. Του  Π.Δ.  164/2004  άρθρα  5  και  6   (  ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004)  <<  Ρυθμίσεις  για  τους 
εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.>>.

7. Το άρθρο 16 του Ν.3525/2007 ( ΦΕΚ 16/Α/26-01-2007) με το οποίο αντικαταστάθηκε η 
παρ.  2  του  άρθρου  10  του  Π.Δ.99/1992  που  αφορούσε  στη  διαδικασία  πρόσληψης 
ωρομίσθιου προσωπικού.

8. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ( ΦΕΚ Α΄98 ).

 

Καθώς επίσης και : .

1 Το  εγκεκριμένο  μετά  από  γνωμοδότηση  του  ΚΑΣ,  Επιχειρησιακό  Σχέδιο,  όπως 
επικαιροποιείται για το 2010   

2  Τις  εγκεκριμένες  Πιστώσεις  του  ΥΠΠΟΤ  οικονομικού  έτους  2010  (  Τακτικός 
Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 

3. Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιου προσωπικού του Δημοσίου. 

4. Το  ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/101991/11-11-2009  έγγραφο  σχετικά  με  αποστολή  ανακοινώσεων- 
προκηρύξεων έκτακτου προσωπικού. 

5. Η υπ’ αρ.174/14-12-2009 εγκύκλιος της κ. Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. 
6. Το  αριθ. 114107/18889/16-12-2009 έγγραφο της Γ.Δ.Α.Π.Κ., σχετικά με την  πρόσληψη 30 

ατόμων ωρομίσθιου προσωπικού  για 660 ώρες και μέχρι 30/4/2010 καθώς και 12 ατόμων 
για  χρονικό  διάστημα  όχι  μεγαλύτερο  των  1390  ωρών  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Ν.1958/1991,  άρθρο  81,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ  99/1992  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ 164/2004, και το άρθρο 10 του ΠΔ 99/1992 καθώς 
και 
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Ανακοινώνεται

         Ότι η ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας 
   πρόκειται  να προβεί  στην πρόσληψη με επιλογή του κατωτέρω ωρομίσθιου προσωπικού 
συνολικού αριθμού σαράντα δύο (  42 )  ατόμων για απασχόληση ως εξής:

Α.)  30 ΑΤΟΜΑ ΜΕΧΡΙ 660 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΧΡΙ 30-04-2009
1.                                          ΣΤΗΝ  ΚΓ΄ ΕΠΚΑ                             

Ένα (1) Βιβλιοθηκάριο  ΠΕ ή ΤΕ 

Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΠΕ  

Ένα (1) Σχεδιαστή ΤΕ  ή ΔΕ  

Ένα (1) Πληροφορικής- Τεχνολογικών εφαρμογών  ΤΕ 

2.                            ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ      ΚΝΩΣΟΥ   

      Πέντε (5) Φύλακες ΔΕ   εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων   
       Πέντε (5) Νυκτοφύλακες ΔΕ  εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων  
      Ένα (1) Καθαριστής ΥΕ  για την καθαριότητα  του αρχαιολογικού χώρου 
      Ένα  (1) Εργάτη ΥΕ για την καθαριότητα  εργοταξίων και εκτελούμενων αρχαιολογικών έργων 

3.                                    ΑΡΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Τέσσερις (4)  Φύλακες ΔΕ  εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων   
      Ένα (1) Νυκτοφύλακα ΔΕ εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων   
      Ένα (1) Καθαριστής ΥΕ   για την καθαριότητα  του αρχαιολογικού χώρου 

4.                                    ΑΡΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Τέσσερις (4)  Φύλακες ΔΕ  εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων   
Δύο (2) Νυκτοφύλακες ΔΕ εργοταξίων και εκτελούμενων  αρχαιολογικών έργων  

      Ένα (1) Καθαριστής ΥΕ  για την καθαριότητα  του αρχαιολογικού χώρου  
      Ένα (1)  Εργάτη ΥΕ  για την καθαριότητα  εργοταξίων και εκτελούμενων αρχαιολογικών έργων 

Β.)  12  ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1390 ΩΡΩΝ.

                             1.                       ΣΤΗΝ ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

Δύο ( 2 ) Αρχαιολόγοι  του κλάδου  Π.Ε. με ειδίκευση σε εργασίες πεδίου.
Ένα ( 1 ) Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα του κλάδου Π.Ε. εξειδικευμένο στην Αποκατάσταση και 
ανάδειξη μνημείων. 
Τρείς ( 3 ) Συντηρητές του κλάδου ΤΕ, ΔΕ σε καθήκοντα συντήρησης αρχαιοτήτων 
Έξι ( 6 ) Εργατοτεχνίτες σε καθήκοντα ανασκαφικών εργασιών, καθαριότητας και 
ευπρεπισμού αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 
α.- Να είναι Έλληνες πολίτες.
β.- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος..



γ.-Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης 
να μην υπάρχει να μην υπάρχει κώλυμα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα ( ποινική καταδίκη, 
υποδικία απαγόρευση, δικαστική αντίληψη).
δ. Να  υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ..194/2004  

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν:
Α. Επικυρωμένο τίτλο σπουδών 
1 Οι Αρχαιολόγοι, Π.Ε. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών ( Πτυχίο Φιλοσοφικής 

Σχολής τμήματος Ιστορίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ημεδαπής 
σχολής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής

2 Μηχανικοί,    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών 
3 Συντηρητές,   ΤΕ ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ( ομάδας Β ) ή πτυχίο 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. 

4  Βιβλιοθηκάριοι :   Τίτλος Σπουδών Πανεπιστημιακή ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της 
συγκεκριμένης ειδικότητας

5 Σχεδιαστής-τρια Τ.Ε. ή Δ.Ε.:   πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας των ΤΕΙ, ή πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας σχεδιαστών του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου 
ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής  σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ.

6 - Πληροφορικής –Τεχνολογικών Εφαρμογών   : Πτυχίο ή δίπλωμα της σχολής 
Τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ, τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, ή ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων 
σχολών της αλλοδαπής.

  
Β. - Βιογραφικό σημείωμα.
Γ. - Προηγούμενη εμπειρία 

2. Φύλακες-Νυκτοφύλακες
 Απολυτήριο Λυκείου γενικής κατεύθυνσης, ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου, ή τεχνικού, ή 
επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  τεχνικού  επαγγελματικού  Λυκείου,  ή  εξαταξίου  Γυμνασίου  ή 
Δίπλωμα  επαγγελματικής  κατάρτισης  Ι.Ε.Κ.  ειδικότητας  φυλάκων  Μουσείων  και 
Αρχαιολογικών χώρων ή ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας .

 3.Για  το  προσωπικό  καθαριότητας:  Τίτλος  σπουδών  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (  δηλ. 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 
580/70.
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει  επίσης να καταθέσουν:

α.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας (δύο όψεις ).   
β.- Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 Σημείωση : ( Τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκαν σε υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΤ. πλην της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ  να εμφαίνονται σε σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.)
γ.- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ( για τους έγγαμους ).
δ. -Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) στην οποία να δηλώνουν: 
ότι  δεν  υπάρχει  κώλυμα  του  άρθρου  8  του  Π.Δ.  2683/1999  του  υπαλληλικού  κώδικα 
(  ποινική  καταδίκη,  υποδικία  απαγόρευση,  δικαστική  αντίληψη),  επίσης  ότι  δεν  είναι 



συνταξιούχοι  από  οποιαδήποτε  ασφαλιστικό  φορέα  καθώς  επίσης  και  αν  έχουν 
απασχοληθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μετά την 19-07-
2004 (ημερομηνία ισχύος του Π.Δ.  164/2004).  Εάν έχουν απασχοληθεί  να δηλώσουν τα 
χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους που πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν συμβάσεων ή 
δικαστικών προσωρινών διαταγών  ή δικαστικών αποφάσεων,  μετά την  έναρξη του εν 
λόγω  Π.Δ.  και  μέχρι  σήμερα,  καθώς  και  τις  υπηρεσίες  του  ΥΠ.ΠΟ.Τ  στις  οποίες 
απασχολήθηκαν ως ωρομίσθιοι υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού από 19/07/2004.
ε.-  Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3525/07,κατόπιν εξέτασης των 
παραστατικών  στοιχείων  των  υποψηφίων  και  θα  ληφθεί  υπόψιν  η  εμπειρία  στο 
αντικείμενο απασχόλησης, όπως ορίζεται στη σχετική παράγραφο (Γ).

     Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη ή εξαήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 37,5 ώρες την 
εβδομάδα.
Η δαπάνη της  μισθοδοσίας  σύμφωνα  με  το  ως  άνω σχετικό  θα  καλυφθεί  στο  πλαίσιο  της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΤ, οικονομικού έτους 2010.

     Η Υπηρεσία θα διενεργήσει, μετά από εξουσιοδότηση των ενδιαφερομένων στην αίτηση 
πρόσληψης τους, αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση 
σε  εφαρμογή  της  αρ.  2458/2005/  ΦΕΚ  267/Β/1-3-2005  Κ.Υ.Α.  του  ΥΠΕΣΔΔΑ  και  του 
Υπουργείου  Δικαιοσύνης  που  εκδόθηκε  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  του  Ν.3242/4(ΦΕΚ 
102/Α/24-05-2005) και τροποποιήθηκε με την αρ, 92605/20-9-05 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1334/Β/21-09-
2005.
     Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για μία και μόνο θέση 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.( Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, 
Ηράκλειο) κατά τις ώρες  9:00 – 12:00, το χρονικό διάστημα από 04/01 έως και  11/01/2010.

Η Διευθύντρια  της ΚΓ΄  ΕΠΚΑ 

Μαρία Μπρεδάκη 
                                                                                                                   Αρχαιολόγος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΠΠΟ- Γραφείο κ. Υπουργού
2. ΥΠΠΟ- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
3. ΥΠΠΟ- Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντρια  Αρχαιοτήτων
4. ΥΠΠΟ- Δ/νση  Διοικητικού /Τμήμα Διοικ. Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου.
5. ΥΠΠΟ ~ Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων 
6. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/Δνση  Διοικητικού,  Γραφείο  Μηχανογράφησης  και  Διαχείρ. 

Στοιχείων Προσωπικού Ιδιωτ. Δικαίου Ωρομ. και Ορισμ. Χρόνου ( με FAX 210-
8201492- 8201252)

7. Νομαρχία Ηρακλείου.
8. Δήμο Ηρακλείου 
9. Πίνακα ανακοινώσεων της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Υπεύθυνη υπόλογος.
2. Υπεύθυνοι αρχιφύλακες(Κνωσού,Φαιστού,Γόρτυνας)                            
3. Υπεύθυνη υπάλληλο αναγγελιών προσλήψεων.

                  4. Τμήμα Μηχανογράφησης (Μισθοδοσία)
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