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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

o Τις διατάξεις του Ν.1958/81 άρθρο 81 παρ.3 για τον τρόπο εκτέλεσης των 

αρχαιολογικών έργων. 

o Τις  διατάξεις  του  Ν.2026/92  άρθρο  21  παρ.3  για  την  ρύθμιση  θεμάτων 

οργάνωσης κλπ.

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 99/92 άρθρο 10 παρ.2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

αρθ. 16 του Ν.3257/07.

o Τις διατάξεις του Ν.2190/94 άρθρο 24 για την εξαίρεση προσλήψεων από το 

ΥΠΠΟ.

o Τις διατάξεις του Ν.2833/2000 άρθρο 6.

o Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  50/2001,  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  τα  Π.Δ. 

347/2003 & 63/2005 για τον καθορισμό των προσόντων κλπ.

o Τις διατάξεις του Ν.2833/2000 αρθ. 6.

o Του άρθρου 24  του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28-3-94) για τη σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.  

Κοιν.:

   1. Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως 
3. Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς
4. Γενική Δ/νση  Διοικητικής  Υποστήριξης - 
Γραφείο Μηχανογράφησης και Διατήρησης 
Στοιχείων του Ωρομίσθιου και με Σχέση Εργασίας 
ΙΔ προσωπικού.
5. ΚΕΠ  Πλατείας Συντάγματος

 



o Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του ΥΠΠΟ.

o Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  164/2004  «ρυθμίσεις  για  τους  εργαζόμενους  με 

σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο».

o Το  Π.Δ.  186/2009  «Συγχώνευση   των  Υπουργείων   Πολιτισμού  και 

Τουριστικής Ανάπτυξης».  

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής του επί συμβάσει 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου.

o Τις ανάγκες της υπηρεσίας που δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό.

o Την  αρ.  πρωτ.  174/14-12-09  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματέως  του 

Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

o Το με αρ. πρωτ. 114235/18976/16-12-09 έγγραφο της ΓΔΑΠΚ

Ανακοινώνουμε  ότι:

 

Α.  Το Κέντρο Λίθου  προτίθεται να προσλάβει  έκτακτο προσωπικό για το έτος 

2010 για την εξυπηρέτηση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του ως εξής:

Χημικός ΠΕ 1 θέση για 660 ώρες. 

Διοικητικός ΠΕ 1 θέση για 660 ώρες 

Συντηρητής Αρχαιοτήτων ΠΕ 1 θέση για 1390 ώρες 

Καθαριστής  ΔΕ/ΥΕ 1 θέση για 660 ώρες 

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει:

o Να είναι Έλληνες πολίτες.

o Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί 

το 64ο έτος.

o Να είναι άνεργοι. 

o Να  μην  υπάρχει  γι’  αυτούς  κώλυμα  από  ποινική  καταδίκη  ή  υποδικία  ή 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, αρθ.22 του Π.Δ. 611/77.

o Να έχουν εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  (ισχύει  μόνο για 

τους άρρενες)

Γ. Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:



- Χημικός (ΠΕ): απόφοιτος Πανεπιστημίου Χημικού Τμήματος της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, 

γαλλικά) και αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα 

πρέπει να έχουν εμπειρία σε εξέταση λίθων. 

-  Διοικητικός  ΠΕ για τη διοικητική  και  διαχειριστική  υποστήριξη των έργων της 

Υπηρεσίας:  απόφοιτος  Πανεπιστημίου  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά) και 

αποδεδειγμένη  γνώση  χειρισμού  Η/Υ.  Θα  προτιμηθούν  απόφοιτοι  Οικονομικών 

Πανεπιστημίων. 

-  Συντηρητής  Αρχαιοτήτων  ΠΕ  απόφοιτος  Πανεπιστημίου  της  αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά).

-   Καθαριστής ΔΕ/ΥΕ (Θα απασχοληθεί  με τον καθαρισμό των εργαστηρίων, των 

γραφείων και  των αυλείων χώρων των κτηρίων του Κέντρου Λίθου και  με άλλες 

συναφείς  εργασίες  καθαρισμού  και  τακτοποίησης  υπό  τις  οδηγίες  του  μονίμου 

προσωπικού).  Απολυτήριο  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης,  δηλαδή  απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου για της υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 για 

της υπόλοιπους απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου. 

Δ.  Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν,  καλούνται  να υποβάλουν την αίτηση και  τα 

υπόλοιπα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  κατωτέρω  σε  προθεσμία  (5)  πέντε 

εργασίμων ημερών από 04/01/2010 έως και  11/01/2010:

o Αίτηση,  με  την  οποία να  δηλώνουν  τη συγκεκριμένη  θέση,  για  την οποία 

ενδιαφέρονται, καθώς και τα λοιπά στοιχεία σε σχέση με αυτή.

o Βιογραφικό Σημείωμα.

o Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητος.

o Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

o Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  πρόσφατης  έκδοσης  (για  της 

έγγαμους).

o Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την γνώση της ξένης γλώσσας 

και γνώση Η/Υ.

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/1986 στην οποία θα δηλώνουν:  1) ότι  δεν 

υπάρχει  κώλυμα  κατά  το  Ν.  3528/07  (από ποινική  καταδίκη,  στερητική  ή 

επικουρική  δικαστική  συμπαράσταση),  2)  ότι  είναι  άνεργοι,  3)  ότι  δεν 



υπάγονται  της  περιορισμούς  των  άρθρων  5  και  6  του  Π.Δ.  164/19-7-04 

«Ρυθμίσεις  για  της  εργαζομένους  με  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  στο 

δημόσιο τομέα»,  4) να δηλώνουν της συμβάσεις  εργασίας από την έναρξη 

ισχύος του Π.Δ. 164/19-7-04 «Ρυθμίσεις για της εργαζομένους με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

o Αποδεικτικό εμπειρίας, όπου απαιτείται. 

Ε. Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό 

με απόφασή της. 

ΣΤ.  Η διάρκεια  απασχόλησης  για  το  Χημικό,  το  Διοικητικό  και  τον  Καθαριστή 

εκτείνεται από την ημερομηνία πρόσληψης και για 660 ώρες και όχι μετά την 30η 

Απριλίου 2009 και για 1390 ώρες για το Συντηρητή Αρχαιοτήτων για το έτος 2010, η 

εργασία  θα  είναι  πενθήμερη  και  δεν  θα  υπερβαίνει  της  37½ ώρες  εργασίας  την 

εβδομάδα.

Ζ. H μισθοδοσία της θα βαρύνει της Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ή της 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (έτους 2010).

Η  υποβολή  αιτήσεων  θα  γίνεται  στα  γραφεία  του  Κέντρου  Λίθου,  Πειραιώς  79, 

Αθήνα 10553 για πέντε (5) ημέρες από 04-01-2010 έως και 11-01-2010, μεταξύ 10:00 

και 13:30. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3231467. 

Η προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Λίθου, 

στην  ιστοσελίδα  του  ΥΠ.ΠΟ.Τ.  και  στο  ΚΕΠ  της  Πλατείας  Συντάγματος. 

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της 

Υπηρεσίας ορίζεται η 23-12-09.

 

Η Προϊσταμένη 

                           
Καλλιόπη Κουζέλη

                 Δρ Χημικός Παν/μίου Αθηνών 


