
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό στις 24.12.2009

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Λαμία  23-12-2009
            & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    
24η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 6549

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 47                                   
Ταχ. Κώδ.: 351 00 Λαμία                                   
Πληροφορίες: Ν. Σταμοκώστα
Τηλ. 22310- 47 628
FAX: 22310- 47 629                                 

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Έχοντας υπόψη:
Α.  Τις διατάξεις: 
1. Του Π.Δ. 191/13.6.2003 (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003),
2. Του άρθρου 81 του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων,
3.  Το  ΠΔ  99/1992  (ΦΕΚ  46/Α/24.3.1992)  για  τη  μελέτη  και  εκτέλεση 
αρχαιολογικών εν γένει έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/19.7.2004) για ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα»,
5. Του άρθρου 16 του νόμου 3525/2007,
Β. Τις επείγουσες ανάγκες της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίες 
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της.
Γ. Την ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του δημοσίου.
Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2010.
Ε.  Την  αρίθμ.  174/14-12-2009  εγκύκλιο  της  κας  Γενικής  Γραμματέως  του 
Υ.Π.Π.Ο.Τ. 
ΣΤ. Το αρίθμ.6430/17-12-2009 έγγραφο της ΓΔΑΠΚ.
 

Η  24η Εφορεία  Βυζ/νών  Αρχ/των  Λαμίας  ανακοινώνει  ότι  θα  προβεί  σε 
πρόσληψη  ωρομίσθιου  προσωπικού, για  1390  ώρες  εργασίας  από  την 
ημερομηνία  πρόσληψης και  όχι  πέραν  της  31ης -12-2010  για  τις  ανάγκες 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού της Σχεδίου για το έτος 2010,  ως ακολούθως:

Ειδικότητα Αριθμός Απαιτούμενα προσόντα
 Αρχαιολόγοι 2 Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ  της 

ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας  ΑΕΙ  της  αλλοδαπής  με 
ειδίκευση  στη  Βυζ/νή  Αρχαιολογία  η 
οποία  θα  αποδεικνύεται  με  αντίστοιχο 
μεταπτυχιακό  τίτλο  ή  αντίστοιχη 
προϋπηρεσία.

Αρχιτέκτων 
Μηχανικός ΠΕ   και 
ελλείψει  αυτού 
Πολιτικός  Μηχανικός 
ΠΕ 

1 Ομώνυμο  ή  ταυτόσημο  κατά 
περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή 
δίπλωμα  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο 
αντίστοιχης  ειδικότητας  σχολών  της 
αλλοδαπής.  Άδεια  άσκησης 
επαγγέλματος.  Είναι  υποχρεωτικό  να 
έχουν  εξειδίκευση  στην  αποκατάσταση 
και ανάδειξη μνημείων.
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ΠΕ  Συντηρητής 
Αρχ/των &  ελλείψει 
αυτού ΤΕ Συντηρητής 
Αρχ/των (Ομάδα Α)

2  Ομώνυμο  ή  ταυτόσημο  κατά 
περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή 
δίπλωμα  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο 
αντίστοιχης  ειδικότητας  σχολών  της 
αλλοδαπής. 

 Εργατοτεχνίτες 4 Απολυτήριο δημοτικού σχολείου για τους 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980. Για τους άλλους 
απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου.

Όσον αφορά στην επιλογή του προσωπικού, εκτός των τυπικών προσόντων, θα 
ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και η εμπειρία των 
υποψηφίων σε έργα του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (θέματα διαχείρισης, ανάδειξης και συντήρησης 
αρχαιοτήτων  και  ερευνητικών  προγραμμάτων)  καθώς  και  η  συμμετοχή  σε 
αρχαιολογικές και ανασκαφικές εργασίες.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη 

φυσική καταλληλότητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της 
αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (οι άντρες).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα του Ν. 
2683/99  (ποινική  καταδίκη,  υποδικία,  δικαστική  απαγόρευση,  δικαστική 
αντίληψη).

5. Να  μην  εμπίπτουν  στους  περιορισμούς  των  άρθρων  5  και  6  του  Π.Δ. 
164/2004.

Τα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  ανωτέρω  (3)  περίπτωση  θα  αναζητηθούν 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μόνο για όσους προσληφθούν. 

Τα  δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή 
τους είναι τα εξής:

Α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας (δύο όψεις).
Β) Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει γι’ αυτούς 
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα του Ν.2683/99, από ποινική 
καταδίκη,  υποδικία  απαγόρευση  και   δικαστική  αντίληψη,  ότι  δεν  κατέχουν 
δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα και δεν είναι συνταξιούχοι.
Γ) Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

1) ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τους 24 μήνες στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και δεν 

έχουν τρεις διαδοχικές συμβάσεις  2) ότι  κατά το τελευταίο τρίμηνο δεν 

εργάζονται σε Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού .
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία  τους 
(την οικογενειακή τους κατάσταση, το ΑΦΜ, τον Αρ. Μητρώου Ασφαλισμένου στο 
ΙΚΑ).

 Ε) Αντίγραφα βεβαιώσεων εργοδότη ΙΚΑ ή αντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων ΙΚΑ.
ΣΤ)  Βιογραφικό  σημείωμα  για  τις  ειδικότητες:  Αρχαιολόγου,  Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού, Συντηρητή.
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Oι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στην 24η  Eφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,  Όθωνος 47, Λαμία, από 28 Δεκεμβρίου 2009 έως 04 
Ιανουαρίου 2010.

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από 
τριμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφασης μας. 

 

    Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
       

                      

                                                                                 Γεώργιος Κακαβάς
                                                                                    Αρχαιολόγος
                                                                                           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
     Γραφείο κ. Υπουργού (φαξ 210-8201435)        
2. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
    Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως (φαξ 210-8201353)
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
    Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
    Πολιτιστικής Κληρονομιάς (φαξ 210-8201305)
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
    Διεύθυνση Διοικητικού, 
    Γραφείο Μηχανογράφησης και 
    Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομίσθιου 
    και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
    Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού (φαξ 210-8201252)
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