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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 /2016  

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

H ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΑΥΑΨΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, “ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/Α/1994), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ  ηνπ  Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΦΔΚ 54Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν.4049/23-02-2012 «Αληηκεηώπηζε 
ηεο βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηόπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγώλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 35 
Α). 

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

5. Σν Π.Γ 104/2014  (ΦΔΚ 171/Α/28.8.14) " Οξγαληζκόο  Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & 
Αζιεηηζκνύ" όπσο ηξνπνπνηήζεθε. 

6. To Π.Γ 70/2015  ΦΔΚ 114/22.9.2015 " Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ & 
Αζιεηηζκνύ…." 

7. Σν  αξηζ. 2/76863/18-12-2015  έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε 
ζέκα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. γηα ην έηνο 
2016 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνύ.  

8. Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟΑ /ΓΓΓΤ/ ΓΟΔΠΤ /275923/ 40952/379/24-10-2014(ΦΔΚ/ 
2891/Β/29.10.2014) Τπνπξγηθή απόθαζε πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο 
Τπεξεζίεο θαη ζηα Γεκόζηα Μνπζεία αξκνδηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ 
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θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηόηεηαο ηεο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Σερληθώλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ αξ. 
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΤΟΝΔ/ΣΝΔ/295789/3260/37/5/14.11.2014 απόθαζε (ΦΔΚ 3114/Β/20.11.2014. 

9. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΙΠΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./11/37566/21-01-2016 Απόθαζε ηεο  Δπηηξνπήο 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/2006 Π.Τ., κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηεο θίλεζεο 
ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζην ΤΠ.ΠΟ&Α. 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤΗΓ/ΓΓΑΑΓ/ ΣΓΑΓΣΠ/ 32362/4151/3727/3133/                   
5-2-2016  (ΑΓΑ: 60ΜΜ4653Π4-ΗΒΤ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΓΤΗΓ/ ΓΓΑΑΓ/ ΣΓΑΓΣΠ/ 47168/5684/ 5039/4167/16-2-2016 
(ΑΓΑ:7054653Π4-Ω0Ρ) απόθαζε έγθξηζεο ηνπ  Τπνπξγνύ ηνπ Τ.ΠΠΟΑ. γηα ηελ 
θίλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

11. Σηο κε αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ ΓΓΟΤ/ ΓΟΓ/ ΣΔΠ/ 38443/4566/3378/1734/10-02-2016                             
θαη ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΓ/ΣΔΠ/ 41005/5004/3726/2017/11-02-2016 φπσο  
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΓ/ΣΔΠ/48927/ 
6350/4699/2779/18-02-2016 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηώζεσλ έηνπο 2016 ηνπ 
Πξντζηάκελνπ  ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ/λζε Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο)  ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ  

12. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.: ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/61174/34302/29-02-2016  έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο 
ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. 

 

 

 

Αλαθνηλψλεη 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
ζπλνιηθά νθηψ(8) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραταο πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα ηνπ Ννκνχ Αραταο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα, δηάξθεηα ζχκβαζεο θαη 
αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ 
πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σφπνο 

Απαζρφιεζεο  
Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 
ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 
αηφκσλ 
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ΔΦΟΡΔΙΑ 

ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ 
ΑΥΑΨΑ 

Αξραηνινγηθφ 
Μνπζείν Παηξψλ 

ΓΔ 
Ηκεξήζηνη Φχιαθεο 

Αξραηνηήησλ 
7 κήλεο 
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ΠΡΟΟΥΗ : 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. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη 
Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ 
ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
 
2. Μέηξηα  γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Ιηαιηθήο ή Ιζπαληθήο ή 
Ρσζηθήο γιώζζαο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Φύιαθαο Μνπζείσλ θαη 
Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ 
ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(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 ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 
2.  Μέηξηα   γλώζε  ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο ή  Ιηαιηθήο   ή Ιζπαληθήο ή 
Ρσζηθήο γιώζζαο. 
 

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

 

 

Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ18 έσο 65 εηψλ. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΨΙΜ4653Π4-10Ξ



 

ειίδα 4 από 9 

  
 ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

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

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

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

 
       2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ ή ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

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

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

      Αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     
 
       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

Μνλάδεο 30 60 110 

 
       5. ή 6. ΓΟΝΔΑ ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

Μνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (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 

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

 
       8. ΔΜΠΔΙΡΙΑ  (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 

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

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ  

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΟΥ)- ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΙΙ, ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., 
ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).   
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ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 
 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 
Οη απφθνηηνη ηνπ ΙΔΚ 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  
λφκνπ 4049/23-02-2012, απαζρφιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαδνκέλσλ ζην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ θαη Aζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ) θαη ην 
Σ.Γ.Π.Δ.Α.Δ. 
Οη αλσηέξσ απφθνηηνη δελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 
164/2004. 
Γηα ηνπο θαηφρνπο ησλ ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο                                             
«ΓΔ  Ηκεξήζηνη Φχιαθεο Αξραηνηήησλ» ηζρχνπλ ηα θσιχκαηα ηνπ Π.Γ. 164/2004, 
φπσο αλαθέξνληαη ζην πεδίν «ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΧΝ 
Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ ηζρχνληνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «23-1-2015». 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
 
 
Δπηζεκαίλνπκε: όηη εθηόο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 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  Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ  Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ 
ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ) 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 
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ  ή πξψελ  Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ) πνπ 
εξγάζζεθαλ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηελ εηδηθφηεηα. 
Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη, απφθνηηνη ηνπ ΙΔΚ Φπιάθσλ Μνπζείσλ θαη 
Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, λα αλαθέξνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απαζρφιεζεο ζε 
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (πξψελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή πξψελ  Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ ηνπ 
ΤΠΑΙΘΠΑ)  απφ 23-02-2012 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4049/2012).  
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)». 

ΠΡΟΟΥΗ : Μεηά ηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «23-1-2015» επηζεκαίλεηαη ηξνπνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
ΣΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΠΟΛΤΣΔΚΝΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ. 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα 
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ ΑραΨαο, 
εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) 
ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «23-1-2015» θαη 
ηα Δηδηθό Παξάξηεκα (Α2)Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο  κε ζήκαλζε έθδνζεο «25-02-
2016») λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο, ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ, 
όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηνλ νπνίν εδξεύνπλ απηά. Θα ζπληαρζεί 
θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ 
Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: 
sox@ asep.gr είηε ζην fax: 210- 6467728 ή 213-1319188. 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο 
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Αιεμάλδξνπ Τςειάληε 197, Σ.Κ. 26110- Πάηξα, 
απεπζχλνληάο ηελ ζηελ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΑΥΑΨΑ, ππφςε θαο Μάξθνπ 
Παλαγηψηαο ή ηνπ θ. Παπιφπνπινπ Κ. (ηει. επηθνηλσλίαο: 2610 - 275070).  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο, 
ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ, όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, θαζώο θαη 
ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηνλ νπνίν 
εδξεύνπλ απηά (ε Τπεξεζία θαη ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ), εθόζνλ ε αλάξηεζε 
είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη 
κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, 
εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ 
επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) α) ζηελ Τπεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  
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Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα 
νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ 
πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ 
Φνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ). 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 
γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

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

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός 
ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα 
θιήξσζε. 

 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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 ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ, όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, 
ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη 
ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 
όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν 
πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην 
fax: 210 - 6467728 ή 213- 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε 
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε 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 ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό 
θαηαβνιήο παξαβφινπ πελήληα επξψ (50 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e–παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθό ηόπν  ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό ηνπ 
παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη 

http://www.asep.gr/
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ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 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). 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρόλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην 
θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θώιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειψλνπλ φηη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ 
απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.  
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Φρόνοσ (ΣΟΦ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «23-1-2015», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3, 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. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, 
αιιά θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα: Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο (Α2) κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «25-2-2016», 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  Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ).  

          
 
         Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ ΔΦΟΡΔΙΑ 
 
           
                         ΑΝΑΣΑΙΑ ΚΟΤΜΟΤΗ 
                        ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 
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