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Αρ. πρωτ.: 20924 

Προς:
Ως πίνακας αποδεκτών
(∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού-Προσωπικού)

Θέµα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου και του 
ευρυτέρου δημοσίου τομέα στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ) και άλλες 
δομές του Τμήματος του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ)

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

1. Έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. ια του Νόµου 2557/1997 και
2. προκειµένου  να καλύψει  σοβαρές  άµεσες  ανάγκες  των δομών του σε προσωπικό, 

κατά  προτεραιότητα  δε,  αυτές  του  Μουσείου  Φωτογραφίας  Θεσσαλονίκης,  που 
αποτελεί αυτοτελές Τμήμα του, 

προσκαλεί 

υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς 
και υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή φορέων του δημοσίου και του ευρυτέρου δημοσίου 
τομέα, 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση σε αυτό εφόσον κατατάσσονται στους 
κλάδους και κατηγορίες του προσδιορίζονται με τον παρακάτω πίνακα:

Α. Θέσεις για την κάλυψη αναγκών του ΜΦΘ:

    

Β. Θέσεις για την κάλυψη αναγκών του ΚΜΣΤ και άλλων δομών του*:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ Αρχειονόμων/Βιβλιοθηκονόμων 1
ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης 1
ΤΕ Τεχνικός Φωτογραφίας 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Διοικητικού 1
ΔΕ Φυλάκων 1
ΥΕ Καθαριστών 1
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* Ειδικώς όσον αφορά τη κάλυψη των αναγκών του ΚΜΣΤ και των λοιπών δομών του, άλλων  
από το ΜΦΘ, το ΔΣ ΚΜΣΤ επιφυλάσσεται ως προς την αποδοχή αιτημάτων απόσπασης αν η  
μισθοδοσία του/της αποσπωμένου δεν θα  εξακολουθήσει να βαρύνει τον φορέα προέλευσης  
αυτού. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων για τις ανάγκες του ΜΦΘ μπορούν να βαρύνουν τον  
ειδικό  προϋπολογισμό  αυτού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  αποσπώμενοι  στο  ΚΜΣΤ  μπορεί  να  
διατίθενται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης  για την κάλυψη των αναγκών  
του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 

1.∆ικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης
Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
• Να υπηρετούν στο Υπουργείο Πολιτισµού ή εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς 
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλα Υπουργεία και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα.
• Κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να µην εκκρεµεί ποινική ή πειθαρχική 
δίωξη εναντίον των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων.

•Απαιτούµενα δικαιολογητικά
Η αίτηση, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην υπηρεσία τους οι ενδιαφερόµενοι 
υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο να 
αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος 
βαθµός, θέση, πειθαρχικές ποινές κ.λπ).
• Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
• Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών από την υπηρεσία του.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι δεν δεσµεύει το 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για την αποδοχή της.

•Προθεσµία υποβολής αιτήσεων απόσπασης
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι την Δευτέρα 24-10- 2016 και 
ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης, το εµπρόθεσµο
κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

•Τρόπος υποβολής αίτησης απόσπασης
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση:
- στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΚΜΣΤ κατά τις ώρες 9:30-15:00, Κολοκοτρώνη 21, Μονή 
Λαζαριστών-Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, ή
- ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courrier στη διεύθυνση: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 564 30 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικώς στο 
ΚΜΣΤ (κ. Χριστίνα Πλευρίτου, τηλ.: 2310 589141, ηλ. ταχ.: info@greekstatemuseum.com) και 
ώρες 9:30-15:00.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1
ΠΕ Μηχανικών-Μουσειογράφων 1
ΔΕ Εποπτών-Φυλάκων 1
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Η παρούσα πρόσκληση:
- Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΜΣΤ και στη ∆ιαύγεια.
Οι Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται να την 
κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους, καθώς και στα Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο. 
που εποπτεύουν και να την αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους.

Ο Πρόεδρος του ∆Σ
Ανδρέας Τάκης

HELLENIC MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS
STATE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
21, Kolokotroni Str., Moni Lazariston, GR-56430 • Thessaloniki, Greece
Τ. +30 2310 589140-1 – F. +30 2310 600123 • info@greekstatemuseum.com • www.greekstatemuseum.com

http://www.greekstatemuseum.com/
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Όνομα: .......................................................................

Επώνυμο: ...................................................................

Όνομα πατρός: ..........................................................

Ταχ. δ/νση κατοικίας:  ..............................................

…................................................................................

Τηλ. επικοινωνίας: ....................................................

Ε-mail: .......................................................................

Φορέας προέλευσης: ...............................................

…...............................................................................

Κατηγορία/Κλάδος: .................................................

Συνημμένα δικαιολογητικά:

1.

2.

3.

Προς
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 
564 30 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310-589141
info@greekstatemuseum.com

Σας  υποβάλλω  φάκελο  με  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με  την  απ.  πρωτ.  ΧΧΧΧΧ/13.10.2016 
πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  σας
παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα
απόσπασής  μου  στο  ΚΜΣΤ  όπως
ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  2
παρ.  ια  του  Νόμου  2557/1997.

Ημερομηνία:

Ο  ΑΙΤΩΝ 
(υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ

Όνομα: .......................................................................

Επώνυμο: ...................................................................

Όνομα πατρός: ..........................................................

Ταχ. δ/νση κατοικίας:  ..............................................

…................................................................................

Τηλ. επικοινωνίας: ....................................................

Ε-mail: .......................................................................

Φορέας προέλευσης: ...............................................

…...............................................................................

Κατηγορία/Κλάδος: .................................................

Συνημμένα δικαιολογητικά:

1.

2.

3.

Προς
ΚΡΑΤΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, 
564 30 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310-589141
info@greekstatemuseum.com

Σας  υποβάλλω  φάκελο  με  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με  την  απ.  πρωτ.  ΧΧΧΧΧ/13.10.2016 
πρόσκληση  ενδιαφέροντος  και  σας
παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα
απόσπασής  μου στο ΜΦΘ,  ιδιαίτερο 
τμήμα  του  ΚΜΣΤ,  όπως
ορίζουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  2
παρ.  ια  του  Νόμου  2557/1997.

Ημερομηνία:

Ο  ΑΙΤΩΝ 
(υπογραφή)
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Όλα τα Υπουργεία:
1. Πολιτισµού & Αθλητισµού (όλες τις δ/νσεις και υπηρεσίες του)
2. Μακεδονίας  - Θράκης (όλες τις δ/νσεις και υπηρεσίες του)
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όλες τις δ/νσεις και υπηρεσίες του)
4. Οικονοµικών
5. Εξωτερικών
6. Εθνικής Άµυνας
7.Εσωτερικών
8. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων
9. Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού
10. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
11. Υγείας
12. ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
13. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
14. Εσωτερικών
15. Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων
16. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
17. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
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