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Θέμα: Πρόσληψη ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου 

στο ΕΠΑ έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της 
Μυτιλήνης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σο Π.Δ. 104/2014 (ΥΕΚ 171/Α΄/28-8-2014) «Οργανισμός Τπουργείου 

Πολιτισμού  και Αθλητισμού». 

2. Σου Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ 20/Α/27.01.2015) ύσταση Τπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

3. Σην αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΙΟΙΚ/ΣΔΜΝ/276033/40890/36082/18068/27-10-
14 Τπουργική Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων 

επιπέδου Διεύθυνσης Τπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών 
Περιφερειακών Τπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΠ.ΠΟ.Α. 

4.  Σην αριθμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΟΕΠΤ/275923/40952/379/24-10-2014 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΤΠ.ΠΟ.Α στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές Τπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ 

και στις Περιφερειακές Τπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Σεχνικών Έργων του ΤΠ.ΠΟ.Α.  

5.  Σο άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΥΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης 
αρχαιολογικών έργων.    

6.  Σο Π.Δ. 99/1992 (ΥΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη μελέτη και εκτέλεση 

αρχαιολογικών εν γένει έργων. 

7. Σο Ν. 2026/1992 (ΥΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και 

προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

8.  Σις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΥΕΚ 234 Α/28.12.2009) 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

9. Σο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΥΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέματα 
προετοιμασίας των Ολυμπιακών  Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις». 
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10. Σο άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Υιλοξενίας 
Έργων Ολυμπιακής & άλλες διατάξεις». 

11. Σο Π.Δ. 410/1988 (ΥΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο 

κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου». 

12.  Σο άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΥΕΚ 219/Α/23-12-2010) «Ενίσχυση 

και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» το οποίο 
αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/1992, αναφορικά με τη 

διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Τπηρεσιών του Τ.Π.ΠΟ.Σ  

13.   Σο Π.Δ. 635/1985 (ΥΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην επέκταση 

των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες 
του Τπουργείου Πολιτισμού. 

14.  Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/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». 

15.  Σο άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 «ύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 
(ΥΕΚ 234 Α/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα και άλλες διατάξεις». 

16. Σο άρθρο 26, εδάφιο 11 του Ν. 4325/2015, ΥΕΚ 487/Α΄/11-5-2015 που 

αφορά εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 

17.  Σο άρθρο 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΥΕΚ 35Α/Α23.02.2012) «Αντιμετώπιση 
της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές 

διατάξεις», με το οποίο παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.164/2004. 

18.  Σις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων της πόλης της Μυτιλήνης». 

19.  Σην ισχύουσα Νομοθεσία σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας του  επί 

συβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου. 
20.  Σην αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως 

Πολιτισμού του ΤΠ.ΠΟ.Σ. 

21.  Σην 3763/5.8.2010 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» στο Ε.Π. Κρήτη και νήσοι 

Αιγαίου 2007-2013. 

22.  Σην με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 241/21-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΧ97ΛΨ-ΑΨΘ) 1η τροποποίηση 
απόφασης ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου πράξης «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης»                
στο  Ε.Π. Κρήτη και νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013. 

23. Σην με αριθμ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΣΑΦ/Υ20/40933/24188/ 
2690/1099/11-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΓ-3ΜΦ) 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΤΠΠΟΣ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ20/77977/3787/8-9-2010 απόφασης έγκρισης 

εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών του παραπάνω έργου απολογιστικά  και  
με  αυτεπιστασία από την Κ΄ ΕΠΚΑ. 

24.  Σην με αρ. Α.Π. ΟΙΚ. 602/11-2-2015 (ΑΔΑ: 7ΠΞΔ7ΛΨ-Θ2Κ)    2η  τροποποίηση 

απόφασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
ένταξης της πράξης «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» 

που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. « Κρήτη & Νήσων Αιγαίου 2007 - 
2013» 
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25. Σην με αρ. Α.Π. ΟΙΚ. 3117/10-07-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΟΤ7ΛΨ-ΥΔΨ) 3η  τροποποίηση 
απόφασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
ένταξης της πράξης «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» 

που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. « Κρήτη & Νήσων Αιγαίου 2007 -
2013»  

26.  Σις πιστώσεις του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΠ.ΠΟ.Σ. 

το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίο 2007 –2013 (ΠΔΕ - 
ΑΕ0148 2010Ε01480029  του έργου «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 

της Μυτιλήνης» 

27.  Σο άρθρο 29 του Ν. 4314/2014 (ΥΕΚ/265/Α/23-12-2014) «Α) Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 και την υπ. Αρ. ΕΤΣΟΠ/Γρ. 
Προιστ../ΥVΙδ/61/14-1-2015 (ορθή επανάληψη στις 19/1/2015) εγκύκλιο της 

Γεν. Γραμματέως Πολιτισμού περί εξαίρεσης από την ΠΤ. 

28. Σην με αρ. πρωτ. Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΑΠΚ/19550/115783/14-7-2015 έγκριση 
πρόσληψης και παράτασης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο έργων ΕΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων έργων 
τρίτων. 

 

Ανακοινώνουμε 
 

Σην πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Φρόνου,  για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ενοποίηση 

των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης», για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών. 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ    

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

ΤΕ Ειδικευμένος Εργάτης  
 

με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες  

(καηαζκεςή ηοισίυν ανηιζηήπιξηρ από οπλιζμένο 

ζκςπόδεμα, επεξεπγαζία πέηπαρ, καηαζκεςή 

απγολιθοδομών και καηαζκεςή επισπιζμάηυν)  

(4) 

Σέζζεξηο 
Μυτιλήνη 

 

Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και 

να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 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 (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι 

αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί 

στην Τπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα 

γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου απφούς 22-Μυτιλήνη Σ.Κ. 81100 - 

Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της 

καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
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(http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης 

της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.   

(Τποβολή αιτήσεων από 17-7-2015 έως 23-7-2015). 

Ο κλειστός φάκελος θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του κάθε υποψήφιου 
(ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) καθώς και τα στοιχεία της προκήρυξης για την οποία 
υποβάλλουν αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης 4566/16-7-2015). 

 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 

μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 

περαιτέρω διαδικασία. 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : 
 

     α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή  πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο  χωρίς  
ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική 
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 

ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 
10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΤΠΕΠΘ 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Σ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) 
Καραμαούνα 1, Πλ. κρά, Σ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των 
κατωτέρω επιπέδων: 

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). 
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 

Διοικητικού Προσωπικού.  
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Σεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 
Δ΄ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Σεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

          Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του χολείου της 
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Σ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη 
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς 
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 

Ίμβρο και Σένεδο. 
     β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
     γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την    

         εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 
     δ)Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,    
        υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.  

 
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μετρά ασφαλείας που τους έχουν αρθεί ή 
έχουν απολυθεί υπό ορό (Ν.2207/11994 άρθρο 4.παρ.6.) 
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                                                     ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΠΕ–ΣΕ-ΔΕ-ΤΕ 

Ψς βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες  νοείται η απασχόληση με 

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση 
θέσης. 

  Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ   
 

  ΤΕ Ειδικευμένοι Εργάτες  

- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής. 

- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον 

βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία), Τπεύθυνη Δήλωση 

(Παράρτημα ΙΙ).  

 

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου 

τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς 

τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία. 

                               

                                    ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81 του Ν. 

1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του 
Ν.3812/28-12-2009, όπως ισχύουν. Σο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν 

εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα 
καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει 

απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 
Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι, για 

κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν 

εμπειρία. 
 
                                  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για  αναστήλωση, 

αποκατάσταση, συντήρηση και διαμόρφωση Μνημείων Αρχαιολογικών χώρων με 
ειδικευμένο  προσωπικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα 

κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009. 
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Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, 
κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με βάση την 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια. 

Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, 
το οποίο έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) 
μηνών, γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο 

και ειδικότητα μόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. 
(π.χ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην 

αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για τους εργατοτεχνίτες και ειδικευμένους 
Εργάτες εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών 
Πανόρμου Σήνου). 
                                 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

 
 Για την κατηγορία ΤΕ: 

 α. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) 

μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. 
 

 β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με εκατό (100) μονάδες για καθένα   

 από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για κάθε ένα από τα   

 επόμενα ανήλικα τέκνα. 

 

γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά 

βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. 

 

δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας  βαθμολογείται με τριακόσιες 

(300) μονάδες. 

 

ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθμολογείται ως εξής:   

    Για ηλικία έως 24 ετών – πενήντα (50) μονάδες. 

    Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδομήντα πέντε (75) μονάδες. 

    Για ηλικία άνω των 30 ετών – μηδέν (0) μονάδες. 

 
                                            

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 
 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων 
τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά 
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. ε περίπτωση 

που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
γ) Τπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών» (Παράρτημα Ι). 
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[Με ατομική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: 
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 

με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,] 
δηλώνουν ότι: 

 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην 
ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. ε περίπτωση ανακρίβειας 
να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

1599/1986. 
2. Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού 

Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και 
έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

3. ε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και 
προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το 
κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του 

έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 
 
 

 

δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: 
 

Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης. 

• Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 

επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (Παράρτημα ΙΙ). 
• Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική 

διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων. 
• Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του 

εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια 
και το αντικείμενο της απασχόλησης. 
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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης. 

• Τπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά 
με το αντικείμενο της εμπειρίας. 

• Τποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 
 

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ γίνονται επιπλέον δεκτά: 

 

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας). 

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων      
τέκνων. 

 3. Για την πολύτεκνη ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

οικείου δήμου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης υνομοσπονδίας Πολυτέκνων 
Ελλάδος (Α..Π.Ε.) 

           

 
       ΕΠΙΚΤΡΨΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣ/ΚΨΝ & ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ ΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

Σίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 
ανακοίνωση πρέπει να είναι σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από τις αρχές αυτές (αλλοδαπές), τα οποία αφενός έχουν μεταφραστεί 

στην ελληνική γλώσσα και αφετέρου έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Επίσης, 
πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α., Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. περί ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας.               
 
 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΨΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και 
πρόσληψης στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία θα εξετάσει την 

ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) 
ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης 

απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Σαμείο πενήντα (50) ευρώ.  
Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Τπηρεσίας εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση 

γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. ε περίπτωση 
δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε 

λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά 
σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 

Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, η Τπηρεσία θα 
παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς 
υποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την νόμιμη 

διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). 
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                     ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΨΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ κλπ 

         Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου 
χρόνου θα είναι για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

         Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την    
εβδομάδα. 
        Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με  ΑΕ 0148 2010Ε01480029. 
       Σο αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων  Λέσβου και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο του Διαύγεια. 

(http://et.diavgeia.gov.gr) και του ΤΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  (http://www.yppo.gr).  

 

 Ο Προϊστάμενος της Εφορείας 
 Αρχαιοτήτων Λέσβου 
  
  
 Παύλος Σριανταφυλλίδης 
 ΠΕ Αρχαιολόγων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
1. ΤΠ.ΠΟ.Α./ Γπαθείο Τποςπγού (με FAX). 

2. ΤΠ.ΠΟ.Α./ Γπαθείο Γενικήρ Γπαμμαηέυρ (με FAX). 

3. ΤΠ.ΠΟ.Α./ Γενική Γιεύθςνζη Απσαιοηήηυν και Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ (με FAX). 

4. ΤΠ.ΠΟ.Α./  ΓΓΓΤ/Γιεύθςνζη Οικονομικών Τποθέζευν. 

5. ΤΠ.ΠΟ.Α./ Γιεύθςνζη Γιοικηηικού /Γπαθείο Μησανογπάθηζηρ και Γιασείπιζηρ ηοισείυν ηος Ωπομιζθίος και ηος με 

ζσέζη επγαζίαρ Οπιζμένος Υπόνος Πποζυπικού. 

6. Ζλεκηπονική ιζηοζελίδα ΤΠ.ΠΟ.Α. ( www.yppo.gr ) Ανακοινώζειρ-Πποκηπύξειρ-Πποκήπςξη θέζευν επγαζίαρ). 

7. Ζλεκηπονική ιζηοζελίδα ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr).  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://www.yppo.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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ΠΡΟ: 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο 
θαη Θξεζθεπκάηωλ                                                        ……….….……… 2015                                                                    
Γεληθή Γηεύζπλζε Αξραηνηήηωλ &                              Αξ. Πξωη……………. 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο                                                        
Τπεξεζία …………………………                                                                
Σαρ. Γηεύζπλζε : …………. ……….… 
ΣΚ:  ………………………  

                                                     

                                            ΑΗΣΖΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 

Τπουηθίοσ για πρόζληυη με ζύμβαζη ιδιφηικού δικαίοσ, οριζμένοσ τρόνοσ, καη’ άρθρο 18 ηοσ 

Ν. 2190/1994 όπφς ηροποποιήθηκε και ιζτύει με ηο άρθρο 6 ηοσ Νόμοσ 3812/2009. 

 
 

                                                                             ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ………………..………….. 
             

             (ΠΔ,ΣΔ,ΓΔ,YΔ) 

 

Δπιλογή θέζης απαζτόληζης: ……………………………………………… 

 

5. ΑΡΗΘ.ΓΔΛΣ. ΣΑΤΣΟΣ.:……........................6. ΖΜΔΡΟΜ.  ΔΚΓΟΖ……………….………… 

 

7. ΑΦΜ…………………  8. Γ.Ο.Τ …………………………9.  Α.Μ.Κ.Α. ……………..……..… 

 

10.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

………………………………………………………….......................................................................... 

11. ΟΓΟ:…………………………………………………... 12. ΑΡΗΘΜΟ……………………....… 

13. ΠΟΛΖ……………………………………………14. Σ.Κ.: ……………..…………...…………… 

15. ΝΟΜΟ: ……………………….16.ΣΖΛΔΦΩΝΟ: α) ………...………..….β)…………………… 

17. E-MAIL: ……………………………………………. 

 
Α. Σίηλοι ποσδών 

α/α Τίηλορ Ίδπςμα Βαθμόρ Έηορ κηήζηρ 

Α1     

Α2     

Β. Μεηαπηστιακοί Σίηλοι 

α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Β1    

Β2    

1. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ:   4566/16-7-2015                                  

2.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ:   (κεθαλ.) 
 

…………………………........................................... 

  

3.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: 

(κεθαλ.) 

……………………………………………………… 

  

4.  ΟΝΟΜΑ - ΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΣΔΡΑ: 

(κεθαλ.) 
……………………………………………………… 
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Γ. Γιδακηορικοί Σίηλοι 

α/α Ίδπςμα Έηορ κηήζηρ Ειδικόηηηα/εξειδίκεςζη/ηίηλορ 

Γ1    

 

Γ. Δμπειρία 

α/α Από Έωρ 

Μήνερ 

απαζσό-
ηζηρ 

Φοπέαρ/Επγοδόηηρ Ειδικόηηηα - Καθήκονηα (ζςνοπηικά) 

Γ1      

Γ2      

Γ3      

Γ4      

E. Γλφζζομάθεια 

α/α Γλώζζα Επίπεδο Τίηλορ Πιζηοποιηηικού Φοπέαρ πος ηο εξέδωζε 

Ε1     

Ε2     

Ε3     

Ε. Γνώζη τρήζης Ζ/Τ 

Ζ1  

Ζ2  

Ζ. Κοινφνικά κριηήρια ( για θέζεις ΤΔ ) 

 

α. Υρόνος ανεργίας:……………………………. 
  [απιθμ. μηνών] 

 

   

 

γ. Σέκνο πολύηεκνης οικογένειας:…………... 
  [ναι / όσι] 

 

  

 

 

 

β. Ανήλικα ηέκνα:………………………………. 
  [απιθμόρ ανήλικυν ηέκνυν] 

 

   

 

δ. Ζλικία ηοσ σπουηθίοσ:………………….…… 
  [έυρ 24 εηών / 24 -30 εηών / άνυ ηυν 30 εηών ] 

 

  

 

 

 

 

ςνημμένα: 

1 ……………………………………….  6……………………………………….. 

2 ……………………………………….  7………………………………………... 

3 ………………………………………. 

4 ………………………………………. 

5……………………………………….. 

Ο/Ζ σπουήθι……….. 

(Τπογπαθή) 

 

Ζμερομηνία ………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ ακπίβεια ηυν ζηοισείυν πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλυζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο 

απσείο άλλυν ςπηπεζιών (άπθπο 8 παπ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο 
Μηηέρας: 

 

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιόησποσ (Fax):  
Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρ. (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για 

την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην 
υποβαλλόμενη αίτηση. ε περίπτωση ανακρίβειας σας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να 
επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και 
για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

3. ε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις 

βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή 
έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 
2207/1994). 

 

   Ημερομηνία:     /       /2015 

                                                                                                                                     Ο – Η Δηλ.. 

 

 

                                                                                                                                             (Τπογραφή) 

 

(1) Αναγπάθεηαι από ηον ενδιαθεπόμενο πολίηη ή Απσή ή η Τπηπεζία ηος δημόζιος ηομέα, πος απεςθύνεηαι η αίηηζη. 

(2) Αναγπάθεηαι ολογπάθυρ.  

(3) «Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθινά με έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 

ηιμυπείηαι με θςλάκιζη ηοςλάσιζηον ηπιών μηνών. Δάν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππάξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον εαςηόν ηος ή ζε 

άλλον πεπιοςζιακό όθελορ βλάπηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να βλάτει άλλον, ηιμυπείηαι με κάθειπξη μέσπι 10 εηών. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ ακπίβεια ηυν ζηοισείυν πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλυζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο 

απσείο άλλυν ςπηπεζιών (άπθπο 8 παπ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο 
Μηηέρας: 

 

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιόησποσ (Fax):  
Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρ. (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Έχω εξειδίκευση στις οικοδομικές εργασίες και συγκεκριμένα στην κατασκευή 
τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην επεξεργασία πέτρας, στην 
κατασκευή αργολιθοδομών, καθώς και στην κατασκευή επιχρισμάτων.  
Η εμπειρία μου αυτή προκύπτει από αντίστοιχα ένσημα του ΙΚΑ (οικοδομικά ένσημα) 

καθώς και από την βεβαίωση προϋπηρεσίας εργοδότη-φορέα του Τπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου αναγράφεται το ακριβές και συναφές 
αντικείμενο απασχόλησής μου.  
   

 

   Ημερομηνία:     /       /2015 

                                                                                                                                     Ο – Η Δηλ.. 

 

 

                                                                                                                                             (Τπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγπάθεηαι από ηον ενδιαθεπόμενο πολίηη ή Απσή ή η Τπηπεζία ηος δημόζιος ηομέα, πος απεςθύνεηαι η αίηηζη. 

(2) Αναγπάθεηαι ολογπάθυρ.  

(3) «Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθινά με έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 

ηιμυπείηαι με θςλάκιζη ηοςλάσιζηον ηπιών μηνών. Δάν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππάξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον εαςηόν ηος ή ζε 

άλλον πεπιοςζιακό όθελορ βλάπηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να βλάτει άλλον, ηιμυπείηαι με κάθειπξη μέσπι 10 εηών. 
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