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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ∆ήµος Χανίων προβαίνει σε επαναληπτική ανακοίνωση προκειµένου να
προσλάβει µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου έως ένα έτος , µετά την υπ΄ αριθµ. 392/2008
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την υπ΄ αριθµ. 25/15-1-2009 Εγκριτική του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 126/27-1-2009
τεύχος Β΄, 1 (ένα) Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , κλάδου ΤΕ.
Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η συντήρηση µέρους της συλλογής του
Ελευθέριου Βενιζέλου (περίπου 4.000 βιβλία) που υπάρχουν στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
του ∆ήµου Χανίων.
Τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα είναι ο χώρος της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
του ∆ήµου Χανίων και συγκεκριµένα η αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης µε ειδίκευση στην
συντήρηση Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδειας άσκησης επαγγέλµατος συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
(Συντήρηση Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης κλάδου ΤΕ ή ισοτίµου σχολής εξωτερικού
µε ειδίκευση στη συντήρηση βιβλιακού και αρχειακού υλικού ) η οποία χορηγείται από τη
∆/νση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού (άρθρο 9 Ν.
2557/1997,ΦΕΚ271/τ.Α΄/1997
γ) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : (ι) επεξεργασίας κειµένων, (ιι)
υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται ως εξής:
1. είτε µε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος πρακτική, ιδίως
όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη διαδικασία. Μέχρι
σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ, µε σχετικές πράξεις του, οι
παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία
πιστοποίησης:

 ECDL Ελλάς Α.Ε. (Πράξη αριθ. Γ/2619/3-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ΒΕΛΛΟΥΜ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε., µε διακριτικό
τίτλο VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. (Πράξεις αριθ.
Γ/4516/23-2-06 και Γ/30922/18-12-07 του Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µε διακριτικό τίτλο INFOTEST
(Πράξη αριθ. Γ/4517/23-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ICT Hellas Ανώνυµη Εταιρεία Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε διακριτικό τίτλο ICT Europe (Πράξεις αριθ.
Γ/4518/23-2-06 και Γ/18897/18-07-2007 του Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο
KEY-CERT (Πράξη αριθ. Γ/8931/11-4-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.
µε διακριτικό τίτλο ACTA A.E. (Πράξη αριθ. Γ/12017/18.05.2006 του
Ο.Ε.Ε.Κ.)
 I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ µε
διακριτικό τίτλο I SKILLS A.E. (Πράξη αριθ. Γ/22735/14.09.2007 του
Ο.Ε.Ε.Κ.)
 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. µε
διακριτικό τίτλο TELEFOS TRAINING (Πράξη αριθ. Γ/30921/18-12-2007
του Ο.Ε.Ε.Κ.).
Πιστοποιητικά γνώσης χειρισµού Η/Υ, τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω
φορείς µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, ισχύουν
µέχρι 31.12.2009 (Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/27767/13-11-08).
2. είτε µε τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.
3. είτε µε τίτλους σπουδών πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από
την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει
τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή
χειρισµού Η/Υ.

Η προθεσµία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 08-12-2009 έως και την
14-12-2009
Tα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Χανίων,
Κυδωνίας 29 Χανιά
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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