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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

 

 

Τήνος, 2 Ιουλίου 2020 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας από 18
η
 Ιουλίου 2020 έως 12

η
 Οκτωβρίου 2020. 

 

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχοντας 

υπόψη: 

1. Α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν4635/2019, β) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 

2/19520/ΔΠΓΚ/14-05-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και γ) το υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 83618/01-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 508/1988. 

3. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. ι του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 1 περ. ι του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). 

4. Τις διατάξεις του κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 8/1970 (ΦΕΚ 81 Α) όπως 

διατηρήθηκε σε ισχύ με τον ν. 349/1976. 

5. Απόφαση από την 9/02-07-2020 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής,  

ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 

αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών, σύμφωνα με τις κατά 

τα ανωτέρω διατάξεις, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του, ήτοι:  

1. Επιμελητές – επιμελήτριες, άτομα είκοσι τέσσερα (24), εκ των οποίων θα προσληφθούν έξι 

(6) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών 

Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας (όπως βοηθοί 

Εικονοφύλακα & Νεωκόρου). 

2. Εργάτες – εργάτριες καθαριότητας, άτομα είκοσι ένα (21), εκ των οποίων θα προσληφθούν 

οκτώ (8) τουλάχιστον εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα 

κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της 

Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας), για εκτέλεση 

βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, 

καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, 

καθαρισμός κι επιμέλεια πάρκων & αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).  

 

Α.- Οι υποψήφιοι πρέπει: 
 Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά 

προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).  

 Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1955 μέχρι 2002. 

 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 

 Να είναι υγιείς.  
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Β.- Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης: 
1. Για την κατηγορία επιμελητών – επιμελητριών, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο 

σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

2. Για την κατηγορία εργατών – εργατριών καθαριότητας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.  

 

Γ.- Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων: 
Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με διαδικασία επιλογής από τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., ως εξής: 

 Στην αρχή, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων και θα καταρτίσει κατά 

κατηγορία (επιμελητές-τριες, εργάτες-τριες καθαριότητας, έναν πίνακα των υποψηφίων που 

γίνονται δεκτοί επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κι έναν πίνακα των 

υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.  

 Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης όπου 

θα προταθούν οι Τήνιοι υποψήφιοι και θα ακολουθήσουν οι λοιποί. Σε κάθε μία από τις δύο 

προηγούμενες κατηγορίες Τηνίων και μη Τηνίων χωριστά, οι υποψήφιοι θα καταταχθούν μεταξύ 

τους σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει, βάσει 

μορίων, των κατωτέρω κριτηρίων:  

Α) Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος 3 μόρια ανά μήνα, κι έως 12 μήνες ανεργίας συνολικά. 

Β) Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο με αναπηρία 67% και άνω 10 μόρια, κι έως 4 τέκνα.  

Γ) Από προϋπηρεσία στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, 2 μόρια ανά μήνα και 

έως 12 μήνες προϋπηρεσίας το ανώτερο.  

Δ) Εάν είναι κάτοχος τίτλου μέτριας τουλάχιστον γνώσης μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή 

Γερμανικά), 20 μόρια.   

- Αφορά μόνο στους υποψήφιους για τη θέση επιμελητή.  

- Ο αριθμός των 20 μορίων αποτελεί ανώτατο όριο ανεξάρτητα από το πλήθος των τίτλων ξένης 

γλώσσας που διαθέτει ο υποψήφιος. 

Ε) Βαθμολόγηση του υποψηφίου από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει την ύπαρξη 

τυχόν κοινωνικών δεδομένων ή ιδιαίτερων προσόντων στο πρόσωπο του υποψηφίου, ευδόκιμη 

προϋπηρεσία του στο ΠΙΙΕΤ και την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, 

με βάση το βιογραφικό σημείωμά του και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, αλλά κι από ιδία 

αντίληψή της και θα βαθμολογήσει κάθε υποψήφιο με μόρια από 10 έως 100.  

Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου θα προκύψει από το μέσο όρο της βαθμολογίας, ο οποίος θα 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.  

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Ε΄ 

κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Α΄ κριτήριο και ούτω 

καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 

κλήρωση.  

Από τον τελικό ως άνω πίνακα κατάταξης προσλαμβάνονται οι κατά αύξοντα αριθμό πρώτοι 

υποψήφιοι, ισάριθμοι των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη.  

 

Δ.- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση δηλώνοντας την κατηγορία 

(επιμελητές ή εργάτες καθαριότητας) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι. Η αίτηση αυτή 

υποβάλλεται στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο, εντός 

προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο 

Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου. (Αν η 

τελευταία ημέρα της ως άνω ορισμένης προθεσμίας συμπέσει σε Κυριακή ή αργία, η προθεσμία 

υποβολής παρατείνεται μέχρι και την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα). 

 

Ε.- Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει: 

1. Ειδικό έντυπο αίτησης υποβολής υποψηφιότητας το οποίο θα χορηγείται από την Υπηρεσία 
του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.  

2. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας. 
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Σε περίπτωση που το θρήσκευμα δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύεται με 

αντίγραφο βεβαίωσης βάπτισης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που το αναφέρει. 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αφορά μόνο στους 

υποψήφιους για τη θέση επιμελητών. 

4. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. περί μόνιμης κατοικίας.  

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλλας Α4 το ανώτερο) με αναφορά και σε κοινωνικά 

δεδομένα ή ιδιαίτερα προσόντα στο πρόσωπο του υποψηφίου που σχετίζονται με την 

καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, στο οποίο μπορούν οι 

ενδιαφερόμενοι να επισυνάπτουν και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:  
6.1. Δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ. 

6.2. Το χρονικό διάστημα από 13-10-2019 έως 18-07-2020, ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, 

δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 

2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού 

υπαλλήλου. 

    Σε περίπτωση απασχόλησης, να δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και η 

ακριβής χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη). 

 

ΣΤ.- Δικαιολογητικά για την απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων: 

      Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται στο ειδικό έντυπο αίτησης ότι:  
 

1. Είναι Τήνιος ή Τήνιος στην καταγωγή από έναν τουλάχιστον γονέα, απαιτείται ως αποδεικτικό 

στοιχείο. πιστοποιητικό εγγραφής του στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου ή αντίστοιχο 

πιστοποιητικό του γονέα ή των γονέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου 

Τήνου ή βεβαίωση του Δήμου Τήνου για Τήνια καταγωγή ενός τουλάχιστον γονέα. 

2. Ότι είναι άνεργος, αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς 

τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω 

απόφασης.  

Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας. 

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.   

Ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί χρόνο ανεργίας Ν 4144/2013 αρ. 30 παρ.2. 

3. Ότι είναι γονέας ανήλικων ή με αναπηρία τέκνων, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης από τον οικείο Δήμο και σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, ισχύουσα γνωμάτευση 

του αρμοδίου οργάνου.  

4. Ότι έχει μέτρια γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), 

οφείλει να προσκομίσει τον ανάλογο απαιτούμενο τίτλο σπουδών όπως αυτοί περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.   

5. Ότι έχει προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας του Ιερού 

Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα παροχής της. 
 

Τα πιστοποιητικά ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, ή των γονέων του, 

όπως και η βεβαίωση περί Τήνιας καταγωγής ενός τουλάχιστον γονέα, που αναφέρονται ανωτέρω, 

καθώς κι ενδεχόμενη προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την 

Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται κάποιες από 

τις ιδιότητες ή τα πρόσθετα προσόντα που αποδεικνύονται με αυτά.  

 

Ζ.- Περιορισμοί του ΠΔ 164/2004: 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης 

απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες συνολικά, για συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του 

ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή 

παρεμφερείς όρους εργασίας. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να εργασθούν για ολόκληρο το 

διάστημα των 3 μηνών, εφόσον προσληφθούν, πρέπει για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 

μέχρι την 18-07-2020, να μην έχουν υπερβεί τους 21 μήνες συνολικής εργασίας στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.  

 

Η.- Ενστάσεις  
Κατά των πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του 

Ιερού Ιδρύματος κι εξετάζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π. Ι.Ι.Ε.Τήνου. 

 

Θ.- Πρόσληψη 
Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση 

των πινάκων, βάσει αυτεπάγγελτου ή μετά από ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων, εκτελείται με την απόλυση των υποψηφίων που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της 

νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 

τους έως την ημέρα απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δύναται να 

αντικατασταθούν με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας 

ειδικότητας, κατά την σειρά κατάταξής τους σ’ αυτόν.  

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 

πινάκων λόγω ένστασης, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για 

το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι 6ήμερη και θα πραγματοποιείται κατά πλήρες ή μειωμένο 

ωράριο, εκτός των καθημερινών και σε Κυριακές ή αργίες, για τις οποίες θα καταβάλλονται οι 

νόμιμες επιπρόσθετες αποζημιώσεις.   

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων στις προαναφερόμενες στην ανακοίνωση ειδικότητες και ο 

καθορισμός των ωραρίων θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 

κατά την εγκατάστασή τους.  

Η αμοιβή των εργαζομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον μισθό και το ημερομίσθιο που 

καθορίσθηκαν με   απόφαση από την 10/2013 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ.  

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπερβαίνουν τα κατώτατα προβλεπόμενα όρια μισθού και 

ημερομισθίου που καθορίζονται με την υπ΄αριθμ. 4241/127/30-1-2019 απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019).  

 

Ι.- Συμβάσεις 
     Μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων του ΠΙΙΕΤ και των προσληφθέντων θα υπογραφούν 

συμβάσεις εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και υπό τους προβλεπόμενους διά της 

παρούσης όρους. 

     Με βάση την υπ΄αιρθμ. 14199/249/5-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1217Β/2020), σε περίπτωση επιβολής 

μέτρων προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας δραστηριοτήτων του ΠΙΙΕΤ με εντολή δημόσιας 

Αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, οι ανωτέρω συμβάσεις δύναται να τεθούν σε αναστολή 

και οι εργαζόμενοι να είναι δικαιούχοι των κρατικών μέτρων οικονομικής στήριξης.  

     Οι συμβάσεις έως και των πέντε κατά σειρά πρώτων προσληφθέντων υποψηφίων του οριστικού 

πίνακα κατάταξης εργατών-καθαριότητας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους οριζόμενους από την 

προκήρυξη περιορισμούς για τη συνέχιση της σύμβασης, δύνανται μετά τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου να παραταθούν για χρονικό διάστημα  έως και την 31
η
 Ιανουαρίου 2021. 

     Η ανωτέρω παράταση θα πραγματοποιηθεί εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, με βάση απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής ο οποία θα ληφθεί έγκαιρα πριν τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

και θα καθορίζει το πλήθος των εργαζομένων και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους, εντός 

των  ορίων της προηγούμενης παραγράφου». 
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Κ.- Δημοσιότητα 
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε περίληψη, σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε δύο εκδόσεις μίας 

ημερήσιας τοπικής εφημερίδας και να αναρτηθεί πλήρης στον χώρο ανακοινώσεων του Ιερού 

Ιδρύματος, του καταστήματος του Δήμου Τήνου καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».   

Για τη λήψη της πλήρους ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή να απευθύνονται στο Πανελλήνιο 

Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 22830-29086 (αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. 

Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου). 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 

 

 

Ευάγγελος Σημαντήρης 
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α/α  Ονομαστικής  κατάστασης  = ……. 

                                                                                            Πλήρης:          Ελλιπής: 

 

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ––   ΔΔ ΗΗ ΛΛ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 

ΣΕ ΘΕΣΗ:  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ / ΤΡΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 18-07-2020 ΕΩΣ 12-10-2020 

 

Προς 

το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 

Ενταύθα 

 

ΟΝΟΜΑ :  ...............................................  ΕΠΩΝΥΜΟ:  .................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  ................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ....................................  

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :  ............................................................................................  

Α.Φ.Μ.:                                                          Α.Μ.Κ.Α.:  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ....................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:  .......  ΠΟΛΗ: ....................  

ΤΗΛ.: Οικίας:                                                         Κινητό:  

ΕΙΜΑΙ ΤΗΝΙΟΣ ...............................................................................................................................  

Ή ΤΗΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΓΟΝΕΑ ......................................  

ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: .............................................................................................................  

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ...................................................................  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ: .................................................................................................  

ΑΝΕΡΓΟΣ (Βεβαιωμένη ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ.): .....................................................................  

ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ: ................................................................  

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ Π.Ι.Ι.Ε.Τ. * ...................................................................................................  
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Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθμ…..……/02-07-2020 ανακοίνωσης του Πανελληνίου 

Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και θέτω υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

επιμελητή/τριας μουσειακών χώρων & Ιερών Ναών. 

Επισυνάπτω τα υπό της ανακοίνωσης προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ήτοι: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής μου ταυτότητας ........................................  

2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Β/βάθμιας εκπαίδευσης ...................................................................  

3. Επικυρωμένο & μετεφρασμένο στα Ελληνικά φωτοαντίγραφο τίτλου γνώσης ξένης γλώσσας ..........  

4. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. Τήνου περί της μόνιμης κατοικίας μου. .....................................................  

5. Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α. από το οποίο αποδεικνύεται ότι είμαι Τήνιος / Τήνια.* ......................  

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου για την απόδειξη 

του αριθμού των τέκνων του* ..................................................................................................  

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου * ........................................................................  

8. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. .....................................................................................  

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχω κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ. και ότι το 

προσδιοριζόμενο στην ανακοίνωση χρονικό διάστημα, έχω ή δεν έχω απασχοληθεί σε Δημόσια 

Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου. 

10. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλας Α4 το ανώτερο)...................................................  

(*) Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται τις ιδιότητες αυτές, τα δικαιολογητικά θα αναζητηθούν με βάση τα 

στοιχεία της παρούσας αίτησης αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.  

Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν από το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου τα προσωπικά δεδομένα που καταθέτω 

με το παρόν αίτημά μου, για το σκοπό της διεκπεραιώσεώς του και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

χρησιμοποιηθούν και θα προστατευθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονισμένης 

σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας. 

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή & αληθή κι ότι έχω τη φυσική 

καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. 

 

 

Τήνος, …… Ιουλίου 2020 

 

Ο/Η  Αιτών/ούσα – Δηλών/ούσα 
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α/α  Ονομαστικής  κατάστασης  = ……. 

                                                                                            Πλήρης:          Ελλιπής: 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 

ΣΕ ΘΕΣΗ:  ΕΡΓΑΤΗ - ΤΡΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 18-07-2020 ΕΩΣ 19-10-2020 

 

Προς 

το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 

Ενταύθα 

 

 

ΟΝΟΜΑ :  ...............................................  ΕΠΩΝΥΜΟ:  .................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  ................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ....................................  

ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :  ............................................................................................  

Α.Φ.Μ.:                                                            Α.Μ.Κ.Α.:  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ....................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:  .......  ΠΟΛΗ: ....................  

ΤΗΛ.: Οικίας:                                                           Κινητό:  

ΕΙΜΑΙ ΤΗΝΙΟΣ ...............................................................................................................................  

Ή ΤΗΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΓΟΝΕΑ ......................................  

ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: .............................................................................................................  

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ...................................................................  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ: .................................................................................................  

ΑΝΕΡΓΟΣ (Βεβαιωμένη ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ.): .....................................................................  

ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ: ................................................................  

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ Π.Ι.Ι.Ε.Τ. * ...................................................................................................  
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Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθμ. 1643/02-07-2020 ανακοίνωσης του Πανελληνίου 

Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και θέτω υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας θέσης 

εργάτη/τριας καθαριότητας. 

Επισυνάπτω τα υπό της ανακοίνωσης προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ήτοι: 

11. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής μου ταυτότητας ........................................  

12. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. Τήνου περί της μόνιμης κατοικίας μου. .....................................................  

13. Πιστοποιητικό Ο.Τ.Α. από το οποίο αποδεικνύεται ότι είμαι Τήνιος / Τήνια.* ......................  

14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου για την απόδειξη 

του αριθμού των τέκνων του* ..................................................................................................  

15. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου *………………………………………………. 

16. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ .........................................................................................  

17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχω κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ. και ότι το 

προσδιοριζόμενο στην ανακοίνωση χρονικό διάστημα, έχω ή δεν έχω απασχοληθεί σε Δημόσια 

Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου................................  

18. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλας Α4 το ανώτερο)……………………………….  

(*) Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται τις ιδιότητες αυτές, τα δικαιολογητικά θα αναζητηθούν με βάση τα 

στοιχεία της παρούσας αίτησης αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 

Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν από το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου τα προσωπικά δεδομένα που καταθέτω 

με το παρόν αίτημά μου, για το σκοπό της διεκπεραιώσεώς του και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

χρησιμοποιηθούν και θα προστατευθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονισμένης 

σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας. 

Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή & αληθή κι ότι έχω τη φυσική 

καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. 

 

 

 

 

Τήνος, …… Ιουλίου 2020 

 

Ο/Η  Αιτών/ούσα – Δηλών/ούσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω35Χ469Β79-ΑΧΤ



Σελίδα 10 από 12 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Απόδειξη μέτριας γνώσης (Β1) : 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 140-159 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

140-159. • KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-

150. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 

4 έως 5. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY 

OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 140- 159 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE 

LONDON . 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης). 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 

405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή 

PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY 3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework 

equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 

ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level 

B1). 

Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS) 
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Test of Interactive English, B1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse 

Awards). 

NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 

έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENT 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 120 

έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, 

Speaking, Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment 

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 

Certificate in ESOL 

International (Classic B1) 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, 

Writing) (Achiever B1) και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 

3) (Speaking) (Achiever B1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης). 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(CEFR B1) 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 

υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι 

αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής 

γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

Απόδειξη μέτριας γνώσης (Β1) : 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

•DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-

Sorbonne Universite. . 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 

Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 

απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για 

το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Απόδειξη μέτριας γνώσης (Β1): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Goet e- ertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, H ren, Sc rei en, Sprec en) του ΙνστιτούτουGoethe. 

•  ERTIFIKAT DEUTSCH ( D) του Ινστιτούτου Goet e (μέχρι 31-7-2013). 

•  ERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE ( DAF)  (Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 

(στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το  ERTIFIKAT DEUTSCH ( D). 
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•  STERREICHISCHES SPRACHDIPLOM ( SD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 

31/12/2013). Από 1/1/2014  STERREICHISCHES SPRACHDIPLOM ( SD) ZERTIFIKAT B1) 

(Ενότητες: Lesen, H ren, Schreiben, Sprechen) 

•  ERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
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