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e-mail: otsouri.melt@culture.gr

Θέµα:

Ανακοίνωση πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες
του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκµηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ
«Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού –
Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού
2. Το Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση Υπηρεσιών», (ΦΕΚ/141/Α/21-6-2012).
3. Το Π.∆. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/24.7.2012) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Πολιτισµού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού».
4. Το Π.∆. 86/2012 « ∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ/141/Α/21-6-2012)
5. Την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ/28/Α/1994), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.η του Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
234/Α/2009).
7. Την αριθµ.Υ 27/27-6-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισµό
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού Κωνσταντίνου Τζαβάρα (ΦΕΚ/2048/Β/28-6-2012)
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8. Την ΠΥΣ 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α’/280) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων
στο ∆ηµόσιο Τοµέα», όπως ισχύει της οποία η ισχύς παρατάθηκε µε τις
διατάξεις της ΠΥΣ 40/31-12-2012 (ΦΕΚ/Α/255).
9. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/18/1847/15-2-2013 (Ορθή επανάληψη στις 15-32013) Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006,
για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
ορισµένου χρόνου, στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ, καθώς και
το αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/οικ.7843/19-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
10. Το αριθµ.23076/10677/15-2-2013 έγγραφο της Προϊσταµένης της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την ανάγκη
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου
χρόνου σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας του ΥΠΑΙΘΠΑ που υλοποιούν
έργα ΕΣΠΑ.
11. Το ΦΕΚ 101/Α/9-5-1918 περί Ιδρύσεως Μουσείου Ελληνικών
Χειροτεχνηµάτων.
12. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο
εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
13. Το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων.
14. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης
και προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις».
15.
Το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει µε τον
Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις».
16.
Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
17. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής
Φιλοξενίας Έργων Ολυµπιακής & άλλες διατάξεις».
18. Το Π.∆. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε
ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου».
19.
Το Π.∆. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην
επέκταση των διατάξεων του Π.∆. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
20.
Το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010)
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»,
το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π.∆. 99/1992,
αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους
Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ.
21.
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις»
22.
Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας
του επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ∆ηµοσίου.
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23.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής
Γραµµατέως Πολιτισµού του ΥΠ.ΠΟ.Τ και το µε αριθ.70537/12064/21-102010 έγγραφο.
24. . Την υπ’ αρ. πρωτ. 40531/∆Ε-6960/19-9-2011 Απόφαση ένταξης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
2011, στη ΣΑΕ 0148.
25 Tις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες του παραπάνω έργου.
26 Το υπ’αριθ.πρωτ.85183/14218/14-9-2011 έγγραφο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την «Υπέρβαση
της εικοσιτετράµηνης (24) απασχόλησης προσωπικού».
27 Το άρθρο 1 παρ.9 του Νόµου 4038/2012 (ΦΕΚ/14/Α/2.2.2010)
«Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» σύµφωνα µε το οποίο
όλες οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύµβασης εργασίας για
οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
28 Το άρθρο 40 παρ.1 και 3 του Νόµου 4049/2012 (ΦΕΚ/35/Α/23.2.2012)
«Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων
αγώνων και λοιπές διατάξεις» .
29 Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2367/9-8-2011 απόφαση ένταξης
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της πράξης «Αποκατάσταση
συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού– Άρεως–
Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» µε κωδικό MIS 355373 στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε τις υπ. αριθµ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ16/2189/08-06-12 και
Α1/ΑΤΤ16/403-04/02/2013 (Α∆Α: ΒΕΥΙΓ-ΙΓΨ) αποφάσεις 1ης και 2ης
τροποποίησης αντίστοιχα.
30 Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟT/∆ΙΝΕΠΟΚ/86107/1541/9-9-2011 απόφαση
αυτεπιστασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκµηρίωση» της
παραπάνω
πράξης,
όπως
αυτή
τροποποιήθηκε
µε
µε
τις
υπ.αριθµ.ΥΠΠΟΤ/∆ΙΝΕΠΟΚ/58275/890-19-06-12
(ΜΕΛΤ
709/
28/06/12) και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΝΠΚ/34015/15470/378/ 123-2013 αποφάσεις 1ης και 2ης τροποποίησης.
31 Την υπ’αρ.πρωτ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΠΙ∆/26242/4917/4163/
1360/22-2-2012 (Ορθή επανάληψη στις 21-3-2013) Υπουργική Απόφαση
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ
για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.
32 Τη µε αριθµ.πρωτ.ΜΕΛΤ/329/2-4-2012
Απόφαση Προκήρυξης
πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του
υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκµηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ
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«Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς
Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης»
33 Τον µε αριθµ. ΜΕΛΤ/329/16.4.2013 πίνακα κατάταξης, επιλογής και
απορριφθέντων (Α∆Α ΒΕΑΣ469ΗΤΥ-ΩΡ2) που συνέταξε η αρµόδια
Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. ΜΕΛΤ/344/3.4.2013
Απόφαση, ο οποίος είναι και οριστικός λόγω µη µεταβολής του, έπειτα από
την µε αριθµ.ΜΕΛΤ/490/30.4.2013 κατά του απορριφθείσα ένσταση,
που εκδικάσθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταµένη της Υπηρεσίας.
34 Την µε αριθµό ΜΕΛΤ/649/5.6.2013 Αίτηση συνοδευοµένη από Υπεύθυνη ∆ήλωση περί
µη αποδοχής πρόσληψης της προτασσοµένης στον Πίνακα κατάταξης στην κατηγορία
συντήρηση µετάλλου µε εµπειρία κάτω των 6 µηνών (40%) κ. Ελπίδας Βαµβακάρη.

Α[ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού, ήτοι τεσσάρων (4)
Συντηρητών ΤΕ µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την
εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκµηρίωση» του έργου
«Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού –
Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής
Τέχνης» οι οποίοι προτάσσονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης, για χρονικό
διάστηµα ενός (1) έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση
του εν λόγω υποέργου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για συντήρηση µετάλλου

6428782991/21.5.2013

ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ του Άγγελου για
συντήρηση µετάλλου

84752442565/5.6.2013

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
για συντήρηση ξυλόγλυπτου

8411732451/21.5.2013

ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για συντήρηση ξυλόγλυπτου

1276862011/21.5.2013

Το ανωτέρω προσωπικό προσλαµβάνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου και
δεν καλύπτει σε καµία περίπτωση πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας. Με
την συµπλήρωση της διάρκειας απασχόλησης του, απολύεται αυτοδίκαια από την
Υπηρεσία χωρίς καµία αποζηµίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες την
εβδοµάδα.
Η µισθοδοσία των προσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου Π∆Ε
2011ΣΕ01480140 «Αποκατάσταση συγκροτήµατος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις
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οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης».
Το αντίγραφο ποινικού µητρώου και το πιστοποιητικό περί µη θέσης σε δικαστική
συµπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (http://www.melt.gr).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη
του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης
ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙ∆Η
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΠΟΤ/Γραφείο Υπουργού (µε fax)
2. ΥΠΠΟΤ/Γραφείο Γεν.Γραµµατέως (µε fax)
3. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ
4. ΥΠΠΟΤ/Τ∆ΠΕΦ
5. ΥΠΠΟΤ/Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Υπόλογος Έργου
2. Υπεύθυνη Προσλήψεων
3. Αναφεροµένους στην Απόφαση Συντηρητές ΤΕ
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