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Θέκα: Πξφζιεςε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο απσαιολογικών επεςνών ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΓΔ 

Εγγειοβεληιωηικά Έπγα πεδιάδαρ Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ έξγνπ 

2002Δ07200001. 

  

Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Άξηαο έρνληαο ππόςε:  

 

1. Σν Π.Γ. 104/2014 (ΦΔΚ 171 Α/28.08.2014) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη Αζιεηηζκνχ. 

2. Σν άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 70/2015 (ΦΔΚ 114 Α΄/22.09.2015) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία 

Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ»  

3. Σν ΠΓ 73/2015 (ΦΔΚ 116 Α΄/23.09.2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

4. Σελ αξ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΟΔΠΤ/275923/40952/379/24.10.14 (ΓΔΚ 2891/Β/29.10.14) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη εηδηθέο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίεο θαη ζηα Γεκφζηα 

Μνπζεία αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο αλαζηήισζεο 

Μνπζείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠΠΟΑ» 

5. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΤΠ.ΠΟ.Α/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΜΝ/276033/40980/36082/18068/27.10.2014 Τ.Α. 

γηα ηελ Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο Τπεξεζηψλ 

ηεο Κεληξηθήο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ, Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γεκνζίσλ 

Μνπζείσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ 

ΤΠ.ΠΟ.Α. 

6. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α/5.8.1991) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 

αξραηνινγηθψλ έξγσλ. 
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7. Σν Π.Γ. 99/1992 (ΦΔΚ 46 Α/24.3.1992) γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη 

έξγσλ.  

8. Σνλ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη 

ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α/28.12.2009) 

«Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ 4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α/11.05.2015) 

«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνζκεηξνχκελνπο κήλεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο.  

11. Σν άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

12. Σν άξζξν 19 παξ. 27 ηνπ Ν. 2947/2001 «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ Οιπκπηαθήο 

& άιιεο δηαηάμεηο». 

13. Σν Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134 Α/19.7.2004) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα». 

14. Σν Π.Γ. 410/1988 (ΦΔΚ 191 Α/30.8.1988) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ». 

15. Σν Π.Γ. 635/1985 (ΦΔΚ 232 Α/31.12.1985) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 74/1985 θαη ζηηο ινηπέο εηδηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ. 

16. Σν άξζξν 42, παξ. 4 ηνπ Ν. 3905/2010 (ΦΔΚ 219 Α/23.12.2010) «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην  νπνίν αληηθαζηζηά ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ Π.Γ. 99/1992, αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ ηνπο 

Πξντζηακέλνπο  ησλ Πεξηθεξεηαθψλ  Τπεξεζηψλ ηνπ Τ.Π.Π.Ο.Σ. 

17. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/α/13-07-2010 Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

18. Σν άξζξν 1, παξάγξαθνο 9 ηνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α/02.02.2012) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο», πεξί 

δεκνζίεπζεο ησλ πξάμεσλ πξφζιεςεο, εθφζνλ παξέρεηαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο. 

19. Σν άξζξν 40, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4049/2012 (ΦΔΚ 35/Α/23.02.2012) «Αληηκεηψπηζε ηεο 

βίαο ζηα γήπεδα, ηνπ Νηφπηλγθ, ησλ πξνζπλελλνεκέλσλ αγψλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», πεξί 

κε ηζρχνο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ Π.Γ. 164/2004 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ. 

20. Σν άξζξν 41 ηνπ Νφκνπ 3979/2011 (ΦΔΚ 138 Α΄) ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σξψλ εξγαζίαο 

ππαιιήισλ Γεκνζίνπ, Ο.Σ.Α. θαη ινηπψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζψο θαη ην ππ΄ αξηζκ. 

ΓΗΑΓΠ/Φ.Β.1/730/16.03.2012 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο ζε ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

21. Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί ζπκβάζεη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. 

ΑΔΑ: Ω0114653Π4-0ΕΦ



 - 3 - 

22. Σελ αξηζ. πξση. 2004/16-4-2010 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ  ηνπ 

ΤΠ.ΠΟ.Σ. 

23. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26.03.2014) πεξί Γηνηθεηηθψλ 

Απινπζηεχζεσλ – Καηαξγήζεσλ, πγρσλεχζεσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα, Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο. 

24. Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξφζιεςεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηερληηψλ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο 

απσαιολογικών επεςνών ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΓΔ Εγγειοβεληιωηικά Έπγα πεδιάδαρ 

Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ έξγνπ 2002Δ07200001. 

25. Σελ ππ΄ αξηζκ. 108324/21.07.1998 ΚΤΑ ΔΠΟ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Δγγεηνβειηησηηθψλ 

Έξγσλ Πεδηάδαο Άξηαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαηάζεθε κε ηελ 200150/17.06.2011 

ΚΤΑ. 

26. Σν ππ΄ αξηζκ. ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑ ΑΡΣΑ/36459/19982/460/13.02.2015 έγγξαθφ καο 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ, έγθξηζεο πξφζιεςεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πξνζσπηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζχληαμεο Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα 

αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΓΔ Εγγειοβεληιωηικά Έπγα πεδιάδαρ 

Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ έξγνπ 2002Δ07200001. 

27. Σελ κε αξ. πξση.  ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/Φ22/36854/20192/1974/759/     

18.03.2015 έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ, ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζχληαμεο Μλεκνλίνπ 

πλεξγαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ ΠΓΔ 

Εγγειοβεληιωηικά Έπγα πεδιάδαρ Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ έξγνπ 

2002Δ07200001. 

28. Σελ αξηζκ. ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΑΓ/ΣΓΑΓΣΠ/231725/23109/20767/16657/12.07.2016 

(ΑΓΑ: ΦΦΤΥ4653Π4-ΘΑ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ γηα ηελ 

έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

κέζσ Πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη Μλεκνλίσλ (Έξγα Σξίησλ), ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

29. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ 

ΠΓΔ Εγγειοβεληιωηικά Έπγα πεδιάδαρ Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ 

έξγνπ 2002Δ07200001  

 

Αλαθνηλώλνπκε 

 

 

Σελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, γηα ηελ δηελέξγεηα αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΠΓΔ Εγγειοβεληιωηικά Έπγα 

πεδιάδαρ Άπηαρ – Ολοκλήπωζη Β΄ Φάζηρ κε θσδηθφ ελάξηζκνπ έξγνπ 2002Δ07200001 θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα σο εμήο: 
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ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΓΔ Σερληθόο 

πληήξεζεο 

Αξραηνηήησλ θαη 

Έξγσλ Σέρλεο  

Μία (1) ζέζε 

Πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Άξηαο & ην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Άξηαο 

Από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα 

έμη (6) κελώλ 

ΓΔ Σερληθόο 

πληήξεζεο Έξγσλ 

Εσγξαθηθήο  

Μία (1) ζέζε 

Πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Άξηαο & ην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Άξηαο 

Από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα 

έμη (6) κελώλ 

 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ 

ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 

από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 

δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

δηεχζπλζε Αξάρζνπ 1, 47100 Άξηα (ηει. επηθνηλσλίαο: 26810 24636) εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ  πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν 

(ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο (από 17/10/2016 έσο 21/10/2016). 

  ε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.  

 Οη ππνςήθηνη πνπ απνζηέιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ηαρπδξνκηθά ππνρξενύληαη λα 

ελεκεξώλνπλ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζήο ηνπο κε ηειενκνηνηππία ή κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ. Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

http://diavgeia.gov.gr/
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ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη : 

α) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δ.Δ. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή 

ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα ζε βαζκφ 

επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη 

Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, 

ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 

2310− 459101, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ: 

Α΄ ή Α2 ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). 

 Β΄ ή Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε  

 Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  

Γ΄ ή Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ 

Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ. 

Γ΄ ή Γ1 ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, 

Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ 

ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. Γελ 

απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο 

Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ 

ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 

 

β) Να έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

 

γ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

 

δ) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) 

 

Δμαίξεζε:  Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ 

απνιπζεί ππφ φξνπο (Ν. 2207/1994, άξζξν 4, παξ. 6). 
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ  ΓΔ 

 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 

ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 

 

ΓΔ Σερληθνί πληήξεζεο Αξραηνηήησλ, Εσγξαθηθήο θαη Έξγσλ Σέρλεο 

 

- Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΗΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ 

θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ΓΔ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο (γηα ηερληθνχο ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ ηέρλεο θαη γηα ηερληθνχο 

ζπληήξεζεο έξγσλ δσγξαθηθήο).  

- Βεβαίσζε ζπνπδψλ 

- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ζέζεο.  

 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 99/1992 θαη ην άξζξν 1 παξ. 2 εδάθην ε ηνπ Ν.3812/28-12-2009, φπσο 

ηζρχνπλ.  

Λφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα έξγα έξεπλαο, αλαζηήισζεο, 

απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο Μλεκείσλ Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ 

εθηεινχκελσλ Έξγσλ Μνπζείσλ κε εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ηερληηψλ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο, ζα εθαξκνζζνχλ ηα θξηηήξηα θαη ε αληίζηνηρε κνξηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3812/2009 θαη ηελ παξάγξαθν 

11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ 4325/2015. 

Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, θαηαηάζζνληαη, 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, ζε δχν πίλαθεο (άλσ ησλ 6κελψλ – 60% θαη θάησ ησλ 6 κελψλ -40%) 

κε βάζε ηφζν ηελ βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, φζν θαη κε ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηζρχεη φηη: 

- ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε 

εκπεηξία ηφηε νη ππνινηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή. 

- ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο 

εκπεηξία ηφηε νη ππνινηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή. 

- Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη, γηα θιάζκα 

κηζήο κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία. 
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 ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ:  

α. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη βαζκνινγείηαη σο εμήο: ν βαζκφο πηπρίνπ πνπ 

εθδίδεηαη ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα, δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ 2 θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 

110. 

β. Ζ ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα 

θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 84 κήλεο. 

γ. Γίπισκα κεηαδεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΔΔΚ δσδεθάκελεο 

ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, ή δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ζέζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα 

κε ηελ πξνθήξπμε (150 κνλάδεο -βαζκνινγείηαη κφλν έλαο ηίηινο).  

δ. Ζ γλψζε μέλεο γιψζζαο βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

Άξηζηε γλψζε - 70 κνλάδεο. 

Πνιχ θαιή γλψζε – 50 κνλάδεο. 

Καιή γλψζε – 30 κνλάδεο.  

Γηα ηνλ ππνςήθην πνπ γλσξίδεη πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο ε βαζκνινγία είλαη αζξνηζηηθή.  

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά: 

 

α) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ ηίηισλ 

ηνπο, ζπγθεθξηκέλα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθά πξνζφληα 

φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε πξφζιεςεο. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη 

έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

 

β) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

γ) Τπεύζπλε  Γήισζε (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

«Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί 

κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ» 

 

[Με αηνκηθή  επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ 

γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. 

Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή 

ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ»,]  

   δειώλνπλ όηη:: 

 1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη 
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αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο λα γλσξίδεη φηη ζα 

έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

     2. Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρεη (κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 

θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί 

ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο 

θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο• β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε 

ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, 

έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε• γ) έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή• δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

   3. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα 

ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα φζνη έρνπλ  

εθηίζεη ηελ πνηλή  ή  έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ή  έρνπλ 

απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).  

 

δ)  Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο  εκπεηξίαο απαηηείηαη  ε πξνζθόκηζε: 

 

- Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα:  

 

1. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο    θαη 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Ν.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο 

αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 

ελαιιαθηηθά 

 

2. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή 

δηάξθεηα, ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εκεξνκηζζίσλ. 

 

Απαξαίηεηα νη κηζζσηνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ 

εξγνδφηε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα πξφζιεςεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην 

αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. 

 

- Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνύληαη αζξνηζηηθά: 

 

• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο.  

ΑΔΑ: Ω0114653Π4-0ΕΦ



 - 9 - 

• Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε δηάξθεηα 

θαη  ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

 

Παξαηεξήζεηο:  

1. Οη ππνςήθηνη απνδέρνληαη φηη ε ηζρχο ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ ηεο ππνβαιιφκελεο 

ππεχζπλεο δήισζεο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ζε πεξίπησζε δήισζεο ςεπδψλ ή 

αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ε Τπεξεζία ζα πξνβεί ζε εθαξκνγή φισλ ησλ θπξψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ αιήζεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηηο ππεχζπλεο 

δειψζεηο θαη ζε άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία κέζσ έγγξαθεο επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκφδηεο 

Τπεξεζίεο, κε εξγνδφηεο θαη κε άιινπο θνξείο. 

 

ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ 

 

Σεο αιινδαπήο  

 

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε 

πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ 

άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν 

«Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36 λ.4194/2013/ΦΔΚ 208/27.09.2013/η. Α’), κεηαθξάζεηο 

μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013, γίλνληαη δεθηέο, εθφζνλ 

ν δηθεγφξνο βεβαηώλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλώζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο ηελ νπνία 

κεηέθξαζε. 

Σα  αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή  θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

 

Σεο εκεδαπήο  

 

α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη  θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – 

βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

 

β) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) 

ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ 

θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ). 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξφζιεςεο 

ζηα γξαθεία ηεο ΔΦΑ Άξηαο, Αξάρζνπ 1, ΣΚ 47100 - Άξηα, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, πνπ 

ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ 

πηλάθσλ θαηάηαμεο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ζην Γεκφζην 

Σακείν πελήληα (50) επξψ πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ 

(e–παξάβνιν), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 

αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.  

Οη ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ε 

ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή ηφηε ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. ε 

πεξίπησζε δηθαίσζεο ησλ ελζηάζεσλ ή κείσζεο ησλ κνξίσλ ησλ επηηπρφλησλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά κνξίσλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.  

 

ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΝΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.17/2002 Απφθαζε ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε Τπεξεζία ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο ππνςεθίνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ λφκηκε δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο). 

 

ΚΛΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Ζ θιήζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη εγγξάθσο κε νπνηνδήπνηε 

πξφζθνξν κέζν (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαμ, ζπζηεκέλε επηζηνιή) ακέζσο κε ηελ αλάξηεζε 

ησλ πηλάθσλ κνξηνδφηεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε Τπεξεζία ζα θαιεί ηειεθσληθά ηνπο ππνςεθίνπο γηα 

λα βεβαηψζεη ηελ παξαιαβή ηεο εηδνπνίεζεο.  

Ο ππνςήθηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξέπεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε 

ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο λα απαληήζεη εγγξάθσο (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαμ, 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ππεχζπλε δήισζε) ζηελ Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ηεο ζέζεο, 

άιισο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ απνδέρεηαη. 

 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΧΡΟΤΝΣΟ ΠΡΟΛΖΦΘΔΝΣΑ 

 

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη 

κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. Οη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο 

απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ 
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δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ-ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ-ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζα είλαη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ ρσξίο δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη πελζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

Ζ κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ 

αξηζκφ Α-Δ072 θαη Κσδηθφ Πξάμεο  2002Δ07200001. 

Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο πξνθχςεη ζέκα, ην 

νπνίν δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαηξέμεη θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δηάηαμε, θαλνληζκφ θ.α. πνπ είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα απηφ. 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΔΦΑ ΑΡΣΑ θαη ζα αλαξηεζεί 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. 

(http://www.yppo.gr). Ζκεξνκελία αλάξηεζεο 14.10.2016 

 

 

  Ζ Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο 

   

 

   

  Βαξβάξα Ν. Παπαδνπνχινπ 

  Γξ  Αξραηνιφγνο 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. ΤΠ.ΠΟ.Α.  / Γξαθείν Τπνπξγνχ (κε FAX). 

2. ΤΠ.ΠΟ.Α./ Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ (κε FAX). 

3. ΤΠ.ΠΟ.Α. / Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (κε FAX). 

4. ΤΠ.ΠΟ.Α. / Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (κε FAX) 

5. ΤΠ.ΠΟ.Α. / Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

/ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ / Σκήκα Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Σνκέα Πνιηηηζκνχ. (κε FAX) 

6. Τπφινγν Έξγνπ 

 

 

 

 

 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
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ΠΡΟ: 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

Γεληθή Γηεύζπλζε Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο                 ………………….2016              

Τπεξεζία Δθνξεία Αξραηνηήησλ Άξηαο     Αξ. Πξση……………………….. 

Σαρ. Γηεύζπλζε : Αξάρζνπ 1 

ΣΚ:  47100 – Άξηα 

ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 

Τπνςεθίνπ γηα πξόζιεςε κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ, νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαη’ άξζξν 18 ηνπ Ν 2190/1994 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 6 ηνπ Νόκνπ 3812/2009. 

 

Αξ. Πξση. Αλαθ. Πξόζιεςεο:338133/202189/3709                      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ – ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ      ΓΔ 

             

             (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,YΔ) 

 

Δπηινγή ζέζεο απαζρόιεζεο: ΓΔ ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ 

  

2.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ:  

(θεθαι.) 

 

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

  

3.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ 

ΠΑΣΔΡΑ: (θεθαι.) 

 

…………………………………………………………………… 

  

4.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΧΝΤΜΟ 

ΜΖΣΔΡΑ: (θεθαι.) 
…………………………………………………………………… 

 

5.ΑΡΗΘ.ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:……........................................6.      ΖΜΔΡΟΜ.  ΔΚΓΟΖ………………………..….……  

 

7.    ΑΦΜ………….…………………...…………….…  8.      Γ.Ο.Τ ……………….…………..………………………       

 

9.  Α.Μ.Κ.Α. …….…………..……..… 

 

11. ΟΓΟ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ…………………...……………………………………... 12. ΑΡΗΘΜΟ………… 

 

13. ΠΟΛΖ………………………………………..………………14. Σ.Κ.: ………………………....…………...…..…… 

 

15. ΝΟΜΟ: …………….……………….16. ΣΖΛΔΦΧΝΟ: α)……..…..….………...…….β)……..…………………... 

 

17. E-MAIL: ……………………………………………………. 

 

Α. Σίηινη πνπδώλ 

α/α Τίηλορ Ίδπςμα Βαθμόρ Έηορ κηήζηρ 

Α1     

Α2     

Β. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 

α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Β1    

Β2    
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Γ. Γηδαθηνξηθνί Σίηινη 

α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Γ1    

Γ. Δκπεηξία 

α/α Από Έωρ Μήνερ απαζσόληζηρ Φοπέαρ/Επγοδόηηρ Ειδικόηηηα - Καθήκονηα (ζςνοπηικά) 

Γ1      

Γ2      

Γ3      

Γ4      

Γ5      

Γ6      

Γ7      

Γ8      

E. Γισζζνκάζεηα 

α/α Γλώζζα Επίπεδο Τίηλορ Πιζηοποιηηικού Φοπέαρ πος ηο εξέδωζε 

Ε1     

Ε2     

Ε3     

Ε. Γλώζε ρξήζεο Ζ/Τ 

Ζ1  

Ζ2  

Ζ. Κνηλσληθά θξηηήξηα ( γηα ζέζεηο ΤΔ ) 

 

α. Υξόλνο αλεξγίαο:……………………………. 

  [αξηζκ. κελψλ] 

 

   

 γ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:…………... 

  [λαη / φρη] 

 

  

 

 

 

β. Αλήιηθα ηέθλα:………………………………. 

  [αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ] 

 

   

 δ. Ζιηθία ηνπ ππνςεθίνπ:………………….…… 

  [έσο 24 εηψλ / 24 -30 εηψλ / άλσ ησλ 30 εηψλ ] 

 

  

 

 

 

πλεκκέλα: 

 

1 ……………………………………….   5……………………………………….. 

2 ……………………………………….   6………………………………………... 

3 ……………………………………….   7………………………………………... 

4 ……………………………………….   8………………………………………… 

 

Ο/Ζ ππνςήθη……….. 

(Τπνγξαθή) 

 

Ζκεξνκελία ………………………………………. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  Α.Φ.Μ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  
Δ/νζη Ηλεκηρ. Σατσδρομείοσ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 

ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», 

δειώλσ όηη:: 

1.  Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρσ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ 

πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε. ε 

πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ φηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.  

2. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρσ (κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ) θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο: 

α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 

θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν 

βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) 

έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) ηειεί ππφ 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

«Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεύζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ» 

 
                                                                                                                                                Ημερομηνία:   …………………….      

                                                                                                                                                                       Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

                                                                                                                                                                      (Υπογραφή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.  

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 

δεινχζα.  
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