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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Έρνληαο ππφςε:
1) Σν Π.Γ. 191/2003 (ΦΔΚ 146 Α/13.6.2003) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη ην Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/07.10.2009) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο».
2) Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 (ΦΔΚ 122 Α/5.8.1991) γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο
αξραηνινγηθψλ έξγσλ.
3) Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων.
4) Σνλ Ν. 2026/1992 (ΦΔΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρχζκηζε ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη πξνζσπηθνχ
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5) 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».
6) Σν άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2833/2000 (ΦΔΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7) Σν άξζξν 19 παξ. 27 ηνπ Ν. 2947/2001 «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο Έξγσλ
Οιπκπηαθήο & άιιεο δηαηάμεηο».
8) Σν Π.Γ. 164/2004 (ΦΔΚ 134/Α/19-07-2004) «Ρπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα»
9) Σν Π.Γ. 410/1988 (ΦΔΚ 191/Α/30-08-1988) πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ
Γηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ»
10) 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
11) 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.
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12) 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»
13) Σηο επηηαθηηθέο αλάγθεο πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα
ηηο αλάγθεο δηεξεχλεζεο αξραηνηήησλ ηνπ έξγνπ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.» (Δ65).
14) Σελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ επί
ζπκβάζεη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ
15) Σελ Αξηζ. Πξση. 2004/16-04-2010 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ ηνπ
ΤΠ.ΠΟ.Σ.
16) Σηο πηζηψζεηο πνπ ζα βαξχλνπλ ηελ Δγλαηία Οδφο Α.Δ
17) Σν κε Αξηζ. Πξση. 52294/8945/01-06-2011 έγγξαθν έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ
κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.520/29-01-2010 εγθχθιην ηεο
Γεληθήο Γξακκαηέσο Πνιηηηζκνχ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ., γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ
«ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.» (Δ65).
Ανακοινώνοςμε
Σελ πξφζιεςε ηνπ παξαθάησ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο δηεξεχλεζεο αξραηνηήησλ ηνπ έξγνπ
«ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.» (Δ65) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεζζάξσλ (4) κελψλ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με
εξειδίκευση στην αποκατάσταση και
ανάδειξη μνημείων
ΣΕ Σεχνολογικών
Εφαρμογών/Πολιτικών Έργων Τποδομής
με εξειδίκευση στην αποτύπωση
αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό
αρχαιολογικών ευρημάτων
ΣΕ υντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων
Σέχνης ( εφόσον δεν καλυφθούν οι
θέσεις ΣΕ υντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Σέχνης από υποψήφιους,
μπορούν να προσληφθούν για τις εν
λόγω θέσεις Σεχνικοί συντήρησης ΔΕ)

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΕΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΑΧΟΛΗΗ

Δύο (2)

Ν. Καρδίτσας,
Ν. Σρικάλων

Μία (1)

Ν. Καρδίτσας,
Ν. Σρικάλων

Πέντε (5)

Ν. Καρδίτσας,
Ν. Σρικάλων

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Όζνη επηζπκνχλ λα πξνζιεθζνχλ, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ
ππνβάινπλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, λνκίκσο επηθπξσκέλα, είηε απηνπξνζψπσο, είηε
κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή
ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά (ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο ππνβνιήο νη
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αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηελ Τπεξεζία
έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζην γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΛΓ΄
ΔΠΚΑ, ζηελ δηεχζπλζε: Λνπθηαλνχ 1, Καξδίηζα, ππφςηλ θαο Σζηαλάθα Παξαζθεπήο
(ηει. επηθνηλσλίαο: 2441061564) εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη
απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο
ΓΙΑΤΓΔΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. (http://www.yppo.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο
ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο απφ (08/06/2011 έυρ 15/06/2011).
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ . Η 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.
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
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 γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθφ 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:
Β΄ ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ.
Γ΄ ΔΠΙΠΔΓΟ: 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΄ ΔΠΙΠΔΓΟ: 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)
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Π.Γ.164/2004
Γελ θαηαηάζζεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο (άξζξν 6
ηνπ Π.Γ. 164/2004) ζηνλ ίδην θνξέα (ΤΠ.ΠΟ.Σ) κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα
(ππνινγίδνληαη νη ζπκβάζεηο απφ ηηο 19-7-2004 θαη κεηά, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
Π.Γ.164/2004, ΦΔΚ 134 Α/19.7.2004).
Γελ θαηαηάζζεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη πνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
πξνθήξπμεο, ηφηε θαη’ εμαίξεζε κπνξεί γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο ζπληζηάκελνπο ζηηο
επηηαθηηθέο εηδηθέο νκνεηδείο αλάγθεο ησλ έξγσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ
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ρσξίο δηαθνπή κπνξνχλ λα επηιεγνχλ μερσξηζηά θαη κε εηδηθή αηηηνιφγεζε θαη ππνςήθηνη πνπ
δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηξίκελεο δηαθνπήο.
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΠΔ-ΣΔ–ΓΔ
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 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.
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν
νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΠΔ Απσιηέκηονερ Μησανικοί με εξειδίκεςζη ζηην αποκαηάζηαζη και ανάδειξη
μνημείυν
- Πηπρίν ΑΔΙ ηκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.
- Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
ΣΔ Σεσνολογικών Δθαπμογών ,Σμήμαηορ Πολιηικών Έπγυν Τποδομήρ με εξειδίκεςζη
ζηην αποηύπυζη απσαιολογικών σώπυν και ζηο ζσεδιαζμό απσαιολογικών εςπημάηυν
- Πηπρίν ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο.
- Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή.
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.
ΣΔ ςνηηπηηέρ Απσαιοηήηυν και Έπγυν Σέσνηρ
- Πηπρίν ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο ζπληήξεζεο αξραηνηήησλ θαη έξγσλ
ηέρλεο (θαηεχζπλζεο Α ή Β).
- Απνδεδεηγκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
- Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή.
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.
Δθόζον οι θέζειρ ΣΔ ςνηηπηηών Απσαιοηήηυν και Έπγυν Σέσνηρ δεν καλςθθούν από
ςποτήθιοςρ, μποπούν να πποζληθθούν για ηιρ εν λόγυ θέζειρ Σεσνικοί ζςνηήπηζηρ ΓΔ
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ΓΔ Σεσνικοί ςνηήπηζηρ Απσαιοηήηυν και Έπγυν Σέσνηρ
- Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ 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 έξγσλ ηέρλεο ή γηα ηερληθνχο
ζπληήξεζεο έξγσλ δσγξαθηθήο).
-Απνδεδεηγκέλε Δκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 6κελε) ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη αθνξά ην 60% ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 60% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο απηή.
ε πεξίπησζε πνπ νη ζέζεηο ηεο πνζφζησζεο 40% δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο ρσξίο
εκπεηξία ηφηε νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε απηή.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Η 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. Σν 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ,
ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ
πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαη ην 40% ζα θαιπθζεί απφ ππνςήθηνπο ρσξίο εκπεηξία αιιά κε
εμεηδίθεπζε ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνθχπηεη απφ ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ.
Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη, γηα θιάζκα κηζήο
κνλάδαο θαη πάλσ δηαηίζεηαη κηα ζέζε ζηελ θαηεγνξία φζσλ έρνπλ εκπεηξία
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
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.
Δηδηθφηεξα νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα, θαηαηάζζνληαη
θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ, κε βάζε ηελ βαζκνινγία πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ζηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα .
Η θαηάηαμε ππνςεθίσλ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ην νπνίν
δελ έρεη εξγαζηαθή εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, γίλεηαη ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηα
ινηπά βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα κφλν εθφζνλ ε εμεηδίθεπζε
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε άιιεο ηζφηηκεο ζρνιήο. Γελ
θαηαηάζζνληαη νη ππνςήθηνη ρσξίο εμεηδηθεπκέλν ηίηιν ή ζπλαθή εκπεηξία κε ηελ
πξνθεξπζζφκελε ζέζε.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Για ηιρ καηηγοπίερ ΠΔ και ΣΔ:
α. Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε, βαζκνινγείηαη
σο εμήο: νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ππνινγηδφκελεο ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε
δχν δεθαδηθά ςεθία, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 110.
β. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο: ηεηξαθφζηεο (400) κνλάδεο.
γ. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν: δηαθφζηεο (200) κνλάδεο.
δ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
ζέζεο: δηαθφζηεο (200) κνλάδεο.
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ε. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν:
εθαηφ (100) κνλάδεο.
ζη. Η 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.
δ. Ο δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
ζέζεο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ θαη ηεο απηήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ
πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε: εθαηφλ πελήληα (150) κνλάδεο.
ε. Η ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο
αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 κήλεο.
Αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, κνξηνδνηείηαη
επηπιένλ θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ κνξίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αληίζηνηρν
πξψην ηίηιν.
Για ηην καηηγοπία 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. Η ζπλαθήο εκπεηξία κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο
αλά κήλα θαη γηα ζπλνιηθή εκπεηξία κέρξη 60 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. Η 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.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά:
α) Δπηθπξσκέλν 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) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
γ) Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ»
[Με αηνκηθή επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειαδή: «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. Δπίζεο εάλ 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»,]
δειψλνπλ φηη::

ΑΔΑ: 4Α39Γ-ΕΡ
7
1. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη
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).
4. Γελ έρεη απαζρνιεζεί ζε Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ απφ
19/7/2004 (έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 164/2004) θαη εθεμήο κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε εξγαζίαο ή
ζε εθηέιεζε πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ε νπνία εθδφζεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε εάλ έρεη απαζρνιεζεί λα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ πνπ εξγάζζεθε, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη
ηελ εηδηθφηεηα θαη λα επηζπλάπηεη ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε:
Για ηοςρ μιζθυηούρ ηος δημοζίος και ιδιυηικού ηομέα:
• 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, 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.
• Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, 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.
• Οη 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.
Για ηοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ:
• 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
• Τπνβνιή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηε
δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
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Για ηοςρ ςποτηθίοςρ ηηρ καηηγοπίαρ ΓΔ γίνονηαι επιπλέον δεκηά:
1. 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
2. Πηπρίν ή δίπισκα μέλεο γιψζζαο
ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε
πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπίζεο,
πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α., Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε επί ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη πξφζιεςεο
ζηα γξαθεία ηεο ΛΓ΄ ΔΠΚΑ (Λνπθηαλνχ 1, Καξδίηζα) ε νπνία ζα εμεηάζεη ηελ έλζηαζε κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, πνπ ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε
ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ζην
Γεκφζην Σακείν πελήληα (50) επξψ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Τπεξεζίαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 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.
ΓΙΑΡΚΔΙΑ-ΧΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΓΟΙΑ
Η δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα είλαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή παξάηαζεο σο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Η απαζρφιεζε ζα είλαη 5λζήκεξε θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 37 ½ ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Σφπνο εξγαζίαο είλαη νη Ννκνί Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ.
Η κηζζνδνζία ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ
«Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδαο Δ65» ηεο Δγλαηίαο Οδνχ.
Σν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κή ζέζεο ζε δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΛΓ΄ ΔΠΚΑ, Λνπθηαλνχ 1,
Καξδίηζα θαη ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηεο εθαξκνγήο ΓΙΑΤΓΔΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) θαη ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Σ. (http://www.yppo.gr).
Ο Γηεπζπληήο ηεο Δθνξείαο

Λεσλίδαο Π. Υαηδεαγγειάθεο
Αξραηνιφγνο ΠΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ (θαμ 210-8201435)
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2. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο (θαμ 210-8201353)
3. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
Γεληθή Γηεχζπλζε Αξραηνηήησλ θαη
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (θαμ 210-8201305)
4. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ,
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ,
Γξαθείν Μεραλνγξάθεζεο θαη
Γηαρείξηζεο ηνηρείσλ ηνπ Ωξνκίζζηνπ
θαη ηνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ Πξνζσπηθνχ (θαμ 210-8201252)
5. Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ ηεο ΛΓ΄ ΔΠΚΑ
6. ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.
6ν ρικ Θεζζαινλίθεο Θέξκεο
Σ.Θ. 60030
Σ.Κ. 570 01 - Θεζζαινλίθε

