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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΟΧ 1/2016)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/ 23.02.2012 «Αντιµετώπιση της
βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.»
(ΦΕΚ 35 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).
5. Την
υπ’
αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/275923/40952/24.10.2014
(ΦΕΚ/2891/Β/29.10.2014) Υπουργική Απόφαση περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες και στα ∆ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής
∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού,
όπως
συµπληρώθηκε
µε
την
αρ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5/14.11.2014
απόφαση
(ΦΕΚ
3114/Β/20.11.2014)
6. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./11/37566/21-01-2016 Απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 της παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 Π.Υ.Σ, µε θέµα την έγκριση της κίνησης των
διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου
χρόνου, στο ΥΠ.ΠΟ&Α.
7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ Γ∆∆ΥΗ∆/ ∆∆ΑΑ∆/ Τ∆Α∆ΤΠ/ 32362/4151/3727/3133/
5-2-2016 (Α∆Α: 60ΜΜ4653Π4-ΗΒΥ), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/Τ∆Α∆ΤΠ/47168/5684/5039/4167/16-2-2016 (Α∆Α:705Σ46 53
Π4-Ω0Ρ) απόφαση έγκρισης του Υπουργού του Υ.ΠΠΟΑ. για την κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
8. Το Π.∆ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014) για τον Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού
& Αθλητισµού όπως τροποποιήθηκε.
9. Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού &
Αθλητισµού….».
10. Το υπ’ αριθ. 2/76863/18.12.2015 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε θέµα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ για το έτος 2016 της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτισµού.

11. Τις µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ Γ∆ΟΥ/ ∆Ο∆/ ΤΕΠ/38443/4566/3378/1734/10-02-2016,
ΥΠΠΟΑ/ Γ∆ΟΥ/ ∆Ο∆/ΤΕΠ/40631/4934/3674/1985/11-02-2016 βεβαιώσεις όπως
τροποποιήθηκαν µε την υπ’ αριθµ.: ΥΠΠΟΑ/ Γ∆ΟΥ/ ∆Ο∆/ΤΕΠ/48927/
6350/4699/2779/18-02-2016 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων του Προϊστάµενου της
Γενικής ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης)
του
Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού έτους 2016.
12. Το υπ’ αριθµ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/61174/34302/29-02-2016 έγγραφο της Προϊσταµένης της
Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
13. Το Π.∆. 113/2010 που αφορά στην ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες.
14. Τη µε αρ. πρωτ. 2937/09.03.2016 Έγκριση Ανακοίνωσης από τον ΑΣΕΠ.
15. Τη µε αρ. πρωτ. 209/02.03.2016 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού
(Α∆Α:7ΜΧΓ4653Π4-ΟΩ3).
16. Τους µε αρ. πρωτ. 581/06.04.2016, 582/06.04.2016, 583/06.04.2016 (Α∆Α: Ω2784653Π4Π7Α, 6ΘΤΖ4653Π4-1Η9, 79954653Π4-3ΞΣ αντίστοιχα) πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
17. Την µε αρ. 608/07.04.2016 Απόφαση πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού
καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
18. Την από 11/04/2016 δήλωση παραίτησης του κου Βλάσση ∆ηµήτριου από την θέση του
καθαριστή ΥΕ.
19. Την από 12/04/2016 υπεύθυνη δήλωση της κας Θεοδώρου Ειρήνης περί µη αποδοχής της
θέσης του καθαριστή ΥΕ.
20. Την από 13/04/2016 υπεύθυνη δήλωση της κας Τσουκιά Αρετής περί µη αποδοχής της θέσης
του καθαριστή ΥΕ.
21. Το υπ’αριθµ. Πρωτ.: 657/13.04.2016 Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ηµόσιας Κλήρωσης για την
πλήρωση µίας θέσης καθαριστή ΥΕ.
22. Την από 13/04/2016 υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της θέσης του κου Λουκά
Κωνσταντίνου.
23. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21.10.2016) µε τις οποίες
αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
4099/2012 (Α΄ 250).
24. Την µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.29/51/οικ. 27778/27.10.2016 περί παράτασης συµβάσεων
προσωπικού στον τοµέα της καθαριότητας.
25. Τις ανάγκες του Μουσείου ως προς την παράταση των συµβάσεων τριών εποχικών
υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Καθαριστών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουµε την παράταση πρόσληψης από 11.11.2016 µέχρι και 31.12.2017 των
συµβάσεων του παρακάτω προσωπικού καθαριότητας, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης διάταξης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/21.10.2016).
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Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε εργασίες άσχετες µε εκείνες για τις οποίες

προσλαµβάνεται απαγορεύεται. Η εργασία θα είναι πενθήµερη µε καθηµερινό ωράριο 8 ώρες, η
οποία δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως.
Η µισθοδοσία των δύο µηνών του 2016 θα βαρύνει τις εγκεκριµένες και διαθέσιµες
πιστώσεις σε βάρος του Φορέα και ΚΑΕ 0342, ΚΑΕ 0352 του Τακτικού Π/Υ του Υπουργείου
Πολιτισµού & Αθλητισµού, οικονοµικού έτους 2016. Αντίστοιχα η δαπάνη που θα προκληθεί για
το 2017 θα βαρύνει αντίστοιχους κωδικούς πιστώσεων του οικονοµικού έτους 2017.
Το προσωπικό καθαριότητας, δύναται να απασχολείται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες καθώς και για πέραν του πενθηµέρου, που εµπίπτουν στο χρονικό διάστηµα της Σύµβασης
τους, εφόσον υπάρχει η προβλεπόµενη εκ του Νόµου σχετική Κ.Υ.Α και κατά συνέπεια,
εγκεκριµένη σχετική πίστωση.
Με τη συµπλήρωση της διάρκειας απασχόλησης του, το εποχικό προσωπικό απολύεται
αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καµία αποζηµίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη
ειδοποίηση.

Η Προϊσταµένη του Μουσείου

∆έσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
-Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
∆/νση ∆ιοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
-Γενική ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων
- Ηλεκτρονικές σελίδες ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ (et,diavgeia.gov.gr) και Υπουργείου Πολιτισµού Παιδείας και
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