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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       ΑΘΗΝΑ 19/07/2013

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ                

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ                             Α.Π.: ΥΠ.ΠΟ.Α./ΣΥΝΤ/Φ173/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                     Α.Δ.Α. : 

Ταχ. Δ/νση         :  Μπουμπουλίνας 20                     

Ταχ. Κώδικας     :  106 82 Αθήνα                                           

Τηλ.                    :  210 3218475-210 3215548                                  

Fax                      : 210 3310342

Πληροφορίες      :  Κ. Σερεμετάκη                      

Ηλεκτρ. Δ/νση    :  dsa@culture.gr

Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου  χρόνου για την  

           εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των 

           αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι» με κωδικό ΟΠΣ 339432 

           το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού 

2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-06-2013) « Ιδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού » και το Π.Δ. 119/2013 

(ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ.η του Ν.3812/2009 αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009).

4. Την ΠΥΣ 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α’/280) ≪ Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ≫ όπως ισχύει της 

οποίας  η ισχύς παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 40/31-12-2012 (ΦΕΚ/Α/255).

5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/18/1847/15-2-2013 (Ορθή επανάληψη στις 15-3-2013) Εγκριτική Απόφαση  της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, καθώς και το αριθμ. 

ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/οικ.7843/19-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.

6. Το αριθμ.23076/10677/15-2-13 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς για την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε 

Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘΠΑ που υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/26242/4917/4163/1360/21-03-2013 (ορθή επανάληψη) έγγραφο 

του τμήματος διοίκησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

8. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

9. Το Π.Δ.99/1992(ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.

10. Τον Ν.2026/1992(ΦΕΚ43Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 

άλλες διατάξεις».

11.  Το άρθρο18 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων  

διοίκησης» όπως ισχύει με τον Ν.3812/2009(ΦΕΚ234Α/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο  

δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

Ημ. Πρωτοκόλλησης: 19-07-2013
Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/127549/65752/3638
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12. Το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.2833/2000(ΦΕΚ150Α/30.6.2000) «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 

και άλλες διατάξεις».

13. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν.2947/2001«Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις».

14. Το Π.Δ.410/1988(ΦΕΚ191Α/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.635/1985(ΦΕΚ232Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ.74/1985 και στις          

λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ Θ.Π.Α..

16. Το άρθρο 42,παρ.4 του Ν.3905/2010(ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010)«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης          

και άλλες διατάξεις» το οποίο αντικαθιστά την παρ2 του άρθρου10 του Π.Δ.99/1992 αναφορικά με τη διαδικασία 

επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ..

17. Τον Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/α/13-07-2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες   

διατάξεις».

18. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού του Δημοσίου.

19. Την  αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του Υ.Π.Π.Ο.Τ..

20. Το άρθρο 1παρ.9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/14/Α/2.2.2010) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» σύμφωνα με το οποίο όλες οι πράξεις πρόσληψης 

και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

21. Το άρθρο 40 τουΝ.4049/23-02-2012(ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπιγκ, των 

προσυννενοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις ».

22. Την αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ11/64010-03-2011 απόφαση ένταξης της πράξης «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση 

του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό   του ανακτόρου στο Τατόι» 

με κωδικό ΟΠΣ 339432 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».

23. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για στη ΔΣΑΝΜ για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και 

αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου 

στο Τατόι» με κωδικό ΟΠΣ 339432 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».  

24. Την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ45/1408/36449/06-5-01-2011 έγκριση απόφασης αυτεπιστασίας του έργου «προληπτική 

συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό 

του ανακτόρου στο Τατόι».

25. Τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ01480072 «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων 

ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι».

26. Το με αριθμ.πρωτ.75460/15725/01-08-2012 έγγραφο έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς σύμφωνα με 

την αριθ.520/29-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ Θ.Π.Α.

27. Την αριθ πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙΔ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΣΥΝΤ/Φ173/82082/2248/24-05-2013 προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού 

προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου  χρόνου για την  εκτέλεση των 

αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των 

αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι» με κωδικό                       

ΟΠΣ 339432  το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». 

28. Τον υπ’ αριθμ. 105747-3107/21-06-2013 και τον υπ’ αριθμ 117559/3418/09-07-2013 πίνακα κατάταξης  υποψηφίων 

διαγωνισμού.

29. Την υπ’ αριθμ. 122927/3538/15-07-2013 αίτηση μη αποδοχής της θέσης της Μπολότη Αλεξάνδρας του Σωτηρίου, την   

υπ’ αριθμ 123881/3563/16-07-2013 αίτηση μη αποδοχής της θέσης του Χατζηγιάννη Δημητρίου  του Απόστολου, την   

              υπ’ αριθμ 123974/3565/16-07-2013 αίτηση μη αποδοχής θέσης της Λυσαίου Νικολέτας του Παναγιώτη, την   
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υπ’ αριθμ  124332/3574/16-07-2013 αίτηση μη αποδοχής θέσης της Λυγγοπούλου Χριστίνας του Κωνσταντίνου, την υπ’ 

αριθμ  124735/3587/17-07-2013 αίτηση μη αποδοχής θέσης της Σακελλαρίου Χριστίνας του Παναγιώτη, , την υπ’ αριθμ  

126433/3624/18-07-2013 αίτηση μη αποδοχής θέσης της Μαρίνη Μυρτώς του Αναστασίου.

                                                                                    

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα  7 μηνών έως 31-12-2013 και 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου:

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ξύλου και ξυλόγλυπτου υλικού

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’)
                     1. Μαρκοζάνης Νικόλαος του Ιακώβου

       2. Ηλιοπούλου Αντωνία του Ιωάννη

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης χαρτώου υλικού
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’)
              1. Λέντζη Κυριακή του Μιχαήλ

       2. Βλάχου Γεωργία – Ιωάννα του Αθανασίου

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης υφάσματος
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α’)
              1. Γαλάνη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου

       2. Μακρή Μαρία  του Ιωάννη - Κωνσταντίνου

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Α’)
              1. Αποστολακοπούλου Ευαγγελία του Χρήστου 

       2. Μπρόφα Φωτεινή του Παντελή

                     3. Καλλινίκου Γαρυφαλιά  του Αναστασίου

Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών Κοιμητηριακού ναού Αναστάσεως στο Τατόι
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜ.Β’)
                     1. Καλογεράκη Ελένη του Εμμανουήλ

       2. Πατέλη Στυλιανή του Εμμανουήλ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ κλπ

Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  7 μηνών έως 31-12-
2013 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ01480072 «προληπτική συντήρηση και 

αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι».

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν 

αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
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Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΔΣΑΝΜ και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της 

εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr).

Εσωτερική διανομή                                                                                     Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων                                                     Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς                  

Και Νεωτέρων Μνημείων                                                                                Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Νικολέτα Ξυδιά

ΚΟΙΝ :

1. Γραφείο Υπουργού  Πολιτισμού και Αθλητισμού

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως

3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικής  Υποστήριξης

5. Δ/νση Διοικητικού (γραφείο μηχανογράφησης και διαχείρισης στοιχείων του ωρομίσθιου και του με σχέση εργασίας    

    ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου προσωπικού)

 6. Νομαρχία Αθηνών (Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 7. ΚΕΠ  Αθηνών Αμαλίας 2 και Όθωνος 10 Τ.Κ. 105 57

 8. Διαδικτυακός κόμβος (ιστοσελίδα) ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://sites.diavgeia.gov.gr/yppot)

 9. Διαδικτυακός κόμβος (ιστοσελίδα) ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.yppo.gr)
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