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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με την ΑΔΑ: ΨΦ194653Π4-ΚΜ1 πρόκειται να προσλάβει 
επιστημονικό προσωπικό και λοιπές ειδικότητες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του
ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη», που υλοποιείται με την μέθοδο της 
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136110.
   
   Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2023.

   Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου που αφορά στην συντήρηση 
των τοιχογραφιών και οροφογραφιών, σε τρείς φάσεις συστηματικής συντήρησης και για 
την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, 
απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες, ως εξής:
   ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση 
τοιχογραφιών, δύο (2) άτομα.
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στην συντήρηση 
τοιχογραφιών, έξι (6) άτομα.
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων ζωγραφικής), με εμπειρία στην
συντήρηση τοιχογραφιών, οκτώ (8) άτομα.
ΔΕ Εργατοτεχνιτών, τέσσερα (4) άτομα.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: protocol.dsa@culture.gr (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, 
Τ.Κ.: 10553, Αθήνα, υπόψη κας Λιγνού Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548) εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63eb57330d794546daa53c0b στις 14/02/23 12:42
2

καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14 
Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη. 
                                                                                
                                                                               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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