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Πληροφορίες: Μ. Γιαννιώτη, Μ. Γλαρέντζου
Τηλέφωνο: 210-3250148
Τηλ/τυπία (fax): 210-3215897
Θέμα: Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής
Σικίνου» του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου» που θα υλοποιηθεί
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στο πλαίσιο του ΕΠ
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών
έργων.
2) Το Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει αναλογικά και όπου δεν ρυθμίζεται με τους όρους της
παρούσας.
3) Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής &
άλλες διατάξεις».
4) Το άρθρο 14 παρ. 2 περ. η του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
5) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
6) Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας
των μονίμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
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χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών
προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών.
7) Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
8) Το άρθρο 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα
γήπεδα, το ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων και λοιπές διατάξεις».
9) Τις διατάξεις του Ν. 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
10) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
11) Το άρθρο 29 του Ν. 4314.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014): Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20120, β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις «περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε έργα που
υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ από την αναγκαιότητα έκδοσης Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου της 33/2006 όπως ισχύει».
12) Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
13) Το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ Α’100) : « Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές
χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
14) Το Π.Δ 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
Δημοσίου».
15) Το Π.Δ 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.
16) Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κλπ»
17) Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
18) Το Π.Δ 24/2019 (ΦΕΚ 439/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
19) Το ΠΔ 83/9-7-2019 (ΦΕΚ Α121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
20) Το ΠΔ 84/17-7-2019 (ΦΕΚ Α123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
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Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
21) Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
22) Την υπ΄αριθ.ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/1013/22.3.2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του
ΥΠ.ΠΟ.Α έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων, όπως τροποποιήθηκε με
την με αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-16 Απόφαση έγκρισης 1ης Τροποποίησης και
την με υπ’ αριθ. ΕΔΕΠΟΛ /Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/1-6-2017 Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης.
23) Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού», ΦΕΚ912/Β/17-3-2020.
24) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/205397/17109/2715/22.6.2016 (ΑΔΑ: 6Λ2Ι4653Π4Ξ52) Απόφαση έγκρισης της αρχιτεκτονικής, στατικής και γεωτεχνικής μελέτης στερέωσης και
αποκατάστασης Ναού Επισκοπής Σικίνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
25) Την υπ’ αρ. πρωτ. 3346/1.8.2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ11Γ7ΛΞ-9ΑΕ) απόφαση ένταξης του έργου
«Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, Α.Π 5: «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» και όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4573/23-12-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΠΩ87ΛΞ-ΕΘ1) .
26) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/263208/157729/5745/1956/29.8.2016
(ΑΔΑ: 7ΤΕΓ4653Π4-ΗΗΨ) Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο του ανωτέρω έργου και όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/54107/37057/641/260/16-3-2020
Απόφαση
(ΑΔΑ:
6ΤΜ04653Π4-ΨΔΣ) .
27) Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2016ΕΠ06710018 της ΣΑΕΠ0671 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
28) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/196141/134243/4943/4-5-2020 με ορθή επανάληψη
στις 4-5-2020, ΑΔΑ: Ψ6314653Π4-ΜΟ9, προκήρυξη πρόσληψης Εργατοτεχνικού Προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για τις ανάγκες του παραπάνω έργου.
29) Τον υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/308844/217741/7965/22-06-2020, ΑΔΑ: ΩΣΑ24653Π4ΔΔΖ, οριστικό πίνακα επιλογής προσωπικού και την αποδοχή ή μη της θέσης εργασίας (ενός
εκάστου), σύμφωνα με αυτόν.
30) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/370503/260528/9392/15-07-2020 με ΑΔΑ:
6Ρ7Δ4653Π4-ΨΓΝ Απόφαση πρόσληψης Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση – αποκατάσταση
Ναού Επισκοπής Σικίνου» του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου» που
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υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στο
πλαίσιο του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παράταση της πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής
Σικίνου» του έργου «Στερέωση – αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου», από τις διαθέσιμες
πιστώσεις του, για χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται παρακάτω, με δυνατότητα παράτασης /
ανανέωσης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παρασκευή Μεγάλου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Στυλιανός

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Εργατοτεχνίτης

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Από 20/01/2021 έως 19/03/2021

Το παραπάνω προσωπικό θα απασχοληθεί σε εργασίες που απορρέουν από την ειδικότητά του
και αφορούν στο ανωτέρω υποέργο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις πρόσληψης.
Η παρούσα σύμβαση αποκλείει σε κάθε περίπτωση την αναγνώρισή της ως σύμβαση αορίστου
χρόνου.

Ο Προϊστάμενος
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχαιολόγος
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