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3) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
4) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης
5) Διεύθυνση Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων
6) Διεύθυνση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
7) Διεύθυνση Διοικητικού, Γραφείο
Μηχαν/σης & Διαχ/σης Στοιχείων του
Ωρομισθίου & με σχέση εργασίας Ιδ.
Δικ. Ορ. Χρ. Προσωπικού
8) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
9) Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης,
Αθήνα 10681
10) Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562

Θέμα: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Συντονισμός υποστήριξης
και παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης» του έργου «Η Διαχείριση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των
Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων».

- -

1

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΓ-ΕΑΤ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003),
του Π.Δ. 118/2013 άρθρο 2 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) – Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013)
β) του Ν. 1958/1991 «Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και
άλλες διατάξεις», άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ
122/Α/5.8.1991),
γ) του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων εν γένει» όπως ισχύει
(ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992),
δ) του Ν. 3207/2003, άρθρο 10, παρ. 10, «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 43 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012),
ε) του Ν. 4049/2012, άρθρο 40, «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012),
στ) του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/23.12.2009),
ζ) του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992),
η) του άρθρου 6, παρ. 1, του Ν. 2833/2000 «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών
Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/30.6.2000),
θ) του άρθρου 19, παρ. 27, του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων
Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α/9.10.2001),
ι) του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004),
κ) του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988),
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κα) του άρθρου 42, παρ. 4, του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της
κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010), το οποίο
αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/1992,
κβ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
κγ) Του Ν. 2527/1997 άρθρο 7 §4, και του Ν. 3051/2002 άρθρο 10 § 2 για το προβλεπόμενο
παράβολο υποβολής ενστάσεως και της υπ’αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866 (ΦΕΚ
1958/20.12.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για αναπροσαρμογή παραβόλου
υποβολής ενστάσεως.
2.Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Συντονισμός υποστήριξης και
παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης» του Έργου «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση,
διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων».
3.Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
4.Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/127853/19799/268/19.07.2013 Υπουργική
Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1781/Β/23.07.2013).
5.Την υπ’ αριθμ. 2004/16-4-2010 διευκρινιστική Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού
σχετικά με τα αντικειμενικά κριτήρια προσλήψεων έκτακτου προσωπικού.
6.Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.A./ΔΕΑΜ/Φ.809/2020136/1582/14.11.2013 Υπουργική Απόφαση έγκρισης
υλοποίησης της Πράξης «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το
Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: «Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών
τεκμηρίων με ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας»
και ο χαρακτηρισμός αυτής ως αρχαιολογικού έργου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΓ-73Ζ),
7.Την υπ’ αριθμ. 152.497/ΨΣ5066-Α2/20.11.2013 Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Η
Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των
Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων με ενεργοποίηση
της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας» με κωδικό MIS 457164 στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική» (ΑΔΑ: ΒΛ101-ΖΓ9).
8.Την υπ’ αριθμ. 152.497/ΨΣ5066-Α2/20.11.2013 (Ορθή επανάληψη 17.12.2013) Απόφαση
Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα
από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των
ιστορικών τεκμηρίων» με κωδικό MIS 457164 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή
Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα –
Ήπειρος», «Αττική» (ΑΔΑ: ΒΛΓΚ1-7ΤΦ).
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9.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΕΑΜ/Φ.809/253510/1776/23.12.2013 Υπουργική Απόφαση έγκρισης
εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 2 «Συντονισμός υποστήριξης και παρακολούθησης των
δράσεων ψηφιοποίησης » του Έργου «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας
μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση
των ιστορικών τεκμηρίων με ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία.(ΑΔΑ:ΒΙ65Γ-ΨΦΠ).
10.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΕΑΜ/Φ.809/253510/1776/23.12.2013 (Ορθή επανάληψη 17.1.2014)
Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 2 «Συντονισμός υποστήριξης
και παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης » του Έργου «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση,
διάθεση
και
αξιοποίηση
των
ιστορικών
τεκμηρίων»
απολογιστικά
και
με
αυτεπιστασία.(ΑΔΑ:ΒΙΨ9Γ-9ΑΡ).
11.Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του έργου με κωδικό πράξης 2013ΣΕ01480078 της
ΣΑΕ Ε0148 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
12.Την
υπ’αριθ.
πρωτ.
ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/26242/4917/4163/1360/22.2.2013
Υπουργική Απόφαση για την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, για
την υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ» (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-1ΩΟ, ορθή επανάληψη ΒΕ2ΠΓ-Τ77).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Συντονισμός
υποστήριξης και παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης» του έργου «Η Διαχείριση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων:
Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων» (Πρόσκληση 41) για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών.
Συγκεκριμένα:
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Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.

ΠΕ
Αρχαιολόγοι

2.

ΠΕ
Αρχαιολόγοι

3.

4.

ΠΕ
Αρχαιολόγοι

ΠΕ
Αρχαιολόγοι

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1 θέση

1 θέση

1 θέση

1 θέση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Καταγραφή, έρευνα και
τεκμηρίωση αρχειακών
συνόλων αρχαιολογικού
και γενικότερα ιστορικού
ενδιαφέροντος
Καταγραφή, έρευνα και
τεκμηρίωση αρχειακών
συνόλων αρχαιολογικού
και γενικότερα ιστορικού
ενδιαφέροντος
Καταγραφή, έρευνα και
τεκμηρίωση αρχειακών
συνόλων αρχαιολογικού
και γενικότερα ιστορικού
ενδιαφέροντος
Καταγραφή, έρευνα και
τεκμηρίωση αρχειακών
συνόλων αρχαιολογικού
και γενικότερα ιστορικού
ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνημείων (Κτήριο του
Αρχείου των Υπηρεσιών των
Αρχαιοτήτων
Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο)
Ι’ Εφορεία Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων
(Δελφοί)
ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών
& Κλασικών Αρχαιοτήτων,
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο &
4η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων (Ρόδος)

ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών
& Κλασικών Αρχαιοτήτων
(Αθήνα)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία δημόσιου ηλεκτρονικού περιεχομένου με
ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας» (Κωδικός
Πρόσκλησης 41), εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» η πράξη «Η
Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των
Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων», η οποία υποβλήθηκε από
την Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Η συγκεκριμένη πράξη, σε συνδυασμό με τις Δράσεις
τύπου ΕΚΤ των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, αποσκοπεί: α) στην ψηφιοποίηση και
ψηφιακή τεκμηρίωση τμήματος του αρχαιολογικού αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο κτίριο
του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων, β) στην ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση μέρους του αρχαιολογικού αρχειακού
υλικού που φυλάσσεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Δελφών, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και
γ)στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του
αρχαιολογικού αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων.
Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω 2 Υποέργων.
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Το Υποέργο 1 με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης
και προβολής του αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων» θα ανατεθεί σε Ανάδοχο και
περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του
διαδικτύου και στην οποία θα καταχωρούνται τα δεδομένα της τεκμηρίωσης και θα εισάγονται τα
ψηφιοποιημένα έγγραφα. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της πράξης θα δημιουργηθεί και
διαδικτυακή πύλη (portal) προβολής τμήματος του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του
έργου.
Το Υποέργο 2 με τίτλο «Συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων
ψηφιοποίησης» περιλαμβάνει εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η εκτέλεση όλων των
απαραίτητων εργασιών για την έναρξη των δράσεων τύπου ΕΚΤ και του Υποέργου 1 που αφορούν
στη συγκέντρωση, επιλογή και ταξινόμηση του προς ψηφιοποίηση υλικού, στη συγκρότηση της
απαραίτητης για τις διαδικασίες τεκμηρίωσης και υπομνηματισμού επιστημονικής και τεχνικής
ορολογίας, καθώς και η επίβλεψη και ο ποιοτικός έλεγχος του ψηφιοποιημένου υλικού για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας των νέων
υποδομών και διαδικασιών μετά το πέρας του έργου.
Τα άτομα που θα προσληφθούν με την παρούσα προκήρυξη, τόσο στη ΔΕΑΜ (φορέα κεντρικού
συντονισμού εργασιών του έργου), όσο και σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο Περιφερειακή
Υπηρεσία, θα απασχοληθούν στις ακόλουθες εργασίες:
•

Προετοιμασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών καταγραφής και ψηφιοποίησης

•

Προετοιμασία του προς ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού

•

Οριστικοποίηση των πεδίων και λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης
και προβολής αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων

•

Επικαιροποίηση επιστημονικής ορολογίας

•

Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που θα προσληφθεί για την τεκμηρίωση του
αρχειακού υλικού επί των ακολουθητέων διαδικασιών καταγραφής και τεκμηρίωσης
και της ορθής εφαρμογής της ορολογίας

•

Διαρκή παρακολούθηση των εργασιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης για τον έγκαιρο
εντοπισμό προβλημάτων και καθυστερήσεων, και την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή
τους

•

Παρακολούθηση της μετάπτωσης των εγγραφών της υφιστάμενης βάσης δεδομένων
της ΔΕΑΜ στην εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1

•

Παρακολούθηση και έλεγχο πιλοτικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης αρχειακού υλικού και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής.

Η Δ.Ε.Α.Μ., πέραν των ανωτέρω εργασιών, θα καταρτίσει την απαραίτητη για τις διαδικασίες
τεκμηρίωσης επιστημονική ορολογία και θα οριστικοποιήσει τα πεδία και τις λειτουργίες της
διαδικτυακής βάσης δεδομένων, καθώς και τις ακολουθητέες διαδικασίες καταγραφής και
τεκμηρίωσης.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με συνημμένα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, της Ι΄ Εφορείας Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων, της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, της ΚΑ’
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και της καταχώρησής της στον διαδικτυακό
κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr), του διαδικτυακού
κόμβου της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (http://nam.culture.gr) και του διαδικτυακού
κόμβου του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://et.diavgeia.gov.gr), δηλ. την 24/1/2014.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/1/2014 έως και 31/1/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε
αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά
θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων),
στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα)
Σχετικά έντυπα αιτήσεων (τα μόνα που γίνονται δεκτά) διατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης
Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων (http://nam.culture.gr).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο περιοχής
απασχόλησης. Η σώρευση θέσεων διαφορετικής περιοχής απασχόλησης σε μία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για
την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
(N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β)
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:

Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.
2310/997571 – 72 − 76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από
άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής
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γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ή
ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, δηλ. την
καταγραφή, έρευνα, και τεκμηρίωση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού
ενδιαφέροντος.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία, πανεπιστημίου της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε περίπτωση
που δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης
βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει η ειδίκευση στην Αρχαιολογία.
2) Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (Βάσει
του Π.Δ. 191/2003 και σύμφωνα με το παράρτημα του ΑΣΕΠ). Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν
υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, μπορούν να
επιλεγούν και υποψήφιοι και με πολύ καλή γνώση ή ακόμη και καλή γνώση ξένης γλώσσας.
3) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου.
4) Η εξειδίκευση αποδεικνύεται με: α) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό τίτλο
πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ιστορία της επιστήμης της
αρχαιολογίας ή γενικότερα με την ιστορία των ανθρωπιστικών επιστημών (σε περίπτωση που δεν
αναγράφεται στον τίτλο σπουδών απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας
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και βεβαίωση του τίτλου της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από την οποία να προκύπτει
η ειδίκευση).
ή β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 6 μηνών) σε αρχειακά σύνολα
αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 σε
συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο (η) του Ν. 3812/2009, όπως ισχύουν.
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη
και συναφή εμπειρία (τουλάχιστον 6 μήνες) με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα
καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία (λιγότερους από 6 μήνες) αλλά με εξειδίκευση, η
οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι για κλάσμα μισής
μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, κατατάσσονται κατά φθίνουσα
σειρά μορίων, με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.
Τα βαθμολογούμενα κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:
α) Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως
εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο
δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110.
β) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες.
γ) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες.
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
διακόσιες (200) μονάδες.
ε) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό
(100) μονάδες.
στ) Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση - 70 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 μονάδες.
Καλή γνώση – 30 μονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.
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ζ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την
προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
η) Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση εμπειρία βαθμολογείται με επτά (7)
μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες.
θ) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται
επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλέπονται για τον αντίστοιχο
πρώτο τίτλο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) 1Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων
τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως
αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν
εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, ο υποψήφιος
δηλώνει ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο
8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.

1

Αποδεκτοί τίτλοι σύµφωνα µε το παράρτηµα του ΑΣΕΠ
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δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση:
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.

•

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

•

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια,
το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.

•

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την
οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της
απασχόλησης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.

•

Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το
αντικείμενο της εμπειρίας

•

Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια
και το είδος της εμπειρίας.

ε) Βιογραφικό Σημείωμα
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, είναι
απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένης πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα
γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η οποία θα εξετάσει την ένσταση μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των
πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο
Δημόσιο Ταμείο πενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Αν η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση
δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η
- -
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αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη
συγκεκριμένη κατηγορία.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει την δυνατότητα
πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου
έννομου συμφέροντος)».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κ.λπ.
Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού θα είναι για πέντε (5) μήνες, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.
Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί από το έργο
«Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των
Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων» με κωδικό MIS
457164 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική».
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων, της Ι΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, της ΚΒ’ Εφορείας
Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, της ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού (http://www.yppo.gr), στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου
Μνημείων (http://nam.culture.gr) και στον διαδικτυακό κόμβο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
(http://et.diavgeia.gov.gr) .

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Έλενα Κουντούρη
Εσωτερική Διανομή: Δ.Ε.Α.Μ.
Ακριβές Αντίγραφο
H Προϊσταμένη της Γραμματείας
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