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Θέµα: Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σύµφωνα µε την ΣΟΧ 2/2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α)
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/Α).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 40 του Ν.4049/23-02-2012 «Αντιµετώπιση
της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α).
5. Το Π.∆ 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/03) «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού &
Τουρισµού.
6. Το Π.∆ 118/2013 (ΦΕΚ152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄141) –
Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου
Πολιτισµού & Αθλητισµού».
7. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/161/25933/16-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, για την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου
χρόνου, στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
8. Την Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α ́280) “Αναστολή διορισµών και
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα’’, όπως ισχύει, της οποίας η ισχύς
παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α ́ 280/2013).
9. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΠΙ∆/6643/933/828/188/13-01-2014
απόφαση έγκρισης του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στη
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στη Γενική
∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, σε έργα ΕΣΠΑ και
συγχρηµατοδοτούµενα έργα τρίτων (Α∆Α: ΒΙΨΓ-ΨΑΑ).
10. Την αριθµ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ63/2881/17-7-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης
"Συµπληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας
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στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου"
µε κωδικό MIS 448925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική".
Την
αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Τ∆ΑΜ/Φ21ΒΧΜ/131843/68115/6232/1678/23-12-2013 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του
2ου υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών» της Πράξης
"Συµπληρωµατικές εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στον
περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου" µε κωδικό
MIS448925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική", απολογιστικά και µε
αυτεπιστασία από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Την
υπ’
αριθµ.
57400/∆Ε-7317/19-12-2013
απόφαση
έγκρισης
χρηµατοδότησης και κατανοµής του παραπάνω έργου.
Την από 05-02-2014 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης για
πρόσληψη τεσσάρων εργατών για τρεις (3) µήνες.
Το υπ’ αριθµ. 964/27-02-2014 έγγραφο εξασφάλισης των πιστώσεων του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
Την αριθµ. 1712/7-3-2014 έγκριση της ΣΟΧ 2/2014 από τον ΑΣΕΠ.
Την αριθµ. 630/19-2-2014 (Α∆Α: ΒΙΚ3Γ-ΕΥΕ) ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 για
την πρόσληψη ΥΕ Εργατών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
Το µε ηµεροµηνία 15-4-2014 πρακτικό αποτελεσµάτων δηµόσιας κλήρωσης
των υποψηφίων που ισοβάθµησαν στον πίνακα κατάταξης στις θέσεις 3η , 4η
και 5η.
Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό πράξης
2013ΣΕ01480044 της ΣΑΕ: 0148 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαµβάνουµε από 15-4-2014, σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες
διατάξεις και µε βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα, µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών για τις
ανάγκες του 2ου υποέργου «Τεκµηρίωση, προστασία και ανάδειξη µνηµείων στον
περιβάλλοντα χώρο και επέκταση φυτοτεχνικών εργασιών».
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
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1. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού θα είναι για το
διάστηµα τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης του καθενός η
οποία αναφέρεται στο έντυπο της αναγγελίας πρόσληψης του ΟΑΕ∆.
2. Οι µηνιαίες αποδοχές του ανωτέρου προσωπικού καθορίζονται µε την αρ. οικ.
2/1391/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/23-2-2012) κοινή Υπουργική Απόφαση
«Καθορισµός αποδοχών του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., και
Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
3. Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την
εβδοµάδα.
4. Η απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού σε εργασίες άσχετες από εκείνες
για τις οποίες προσλήφθηκε, απαγορεύεται.
5. Σε περίπτωση παραίτησης εργαζοµένου, η θέση του καταλαµβάνεται από τον
επόµενο σε σειρά κατάταξης και απασχολείται για το υπόλοιπο της
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας.
6. Μετά τη λήξη της σύµβασής τους, το προσωπικό αυτό αποχωρεί αυτοδίκαια
από την Υπηρεσία, χωρίς καµία αποζηµίωση από την αιτία αυτή και χωρίς
άλλη ειδοποίηση.
7. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την ακριβή εργασία των
προσληφθέντων, θα αναφερθούν στη σύµβαση εργασίας που θα υπογραφεί.
Η ∆ιευθύντρια

Αναστασία Λαζαρίδου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. Α.Σ.Ε.Π. Πουλίου 6 ΤΚ 115 23 Αθήνα
2. ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Υπουργού
3. ΥΠΠΟΑ / Γραφείο Γενικής Γραµµατέως
4. ΥΠΠΟΑ / Γεν. ∆/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
5. ΥΠΠΟΑ / Γ∆∆Υ / ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων
6. ΥΠΠΟΑ / ∆/νση ∆ιοικητικού / Τµήµα Μηχανογράφησης & ∆ιαχείρισης Στοιχείων
του Ιδιωτικού ∆ικαίου Προσωπικού
7. email: dimosiografika @ ydmed.gov.gr
8. ΕΥΤΟΠ
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