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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: Προκήρυξη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για πρόσληψη 
επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου.

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει για την πρόσληψη 
από την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με την ΑΔΑ : ΩΝ6Ω4653Π4-Δ3Ρ, 
επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 
7 «Δαπάνες αρχαιολογίας» (είδος υποέργου: αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες),του 
ενταγμένου στο Ε.Π.«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» έργου με τίτλο «Έργο Διευθέτησης Οριοθέτησης Ρέματος Ραφήνας»
  Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται 
παραπάνω κα 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 
που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η/Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες, με 
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον 
κριθεία ναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής: 
   (ΠΕ) Αρχαιολόγων, επτά (7) άτομα   
   (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών, με εξειδίκευση στη στερέωση, αναστήλωση και 
αποκατάσταση μνημείων, ένα (1) άτομο
   (ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση-
τεκμηρίωση, στερέωση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων, ένα (1) άτομο      
   ΠΕ) Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση και 
ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, ένα (1) άτομο      
   ΤΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική, ένα (1) 
άτομο      
  ΤΕ) Μηχανικών ειδικότητας Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Τοπογράφων 
Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ,με 
εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών 
ευρημάτων, ένα (1) άτομο      
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  (ΤΕ)Διοικητικού –Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση 
έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε .ή αρχαιολογικών έργων, ένα (1) 
άτομο      
   (ΔΕ) Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (συντήρηση έργων τέχνης) , ένα (1) 
άτομο      
  (ΥΕ)Εργατών, τριάντα (30) άτομα.   
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση log.efaanat@culture.gr, 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: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 
41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. 
Σπυροπούλου Ζωής (τηλ.επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.159), 
   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 26 
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της στο Α.Σ.Ε.Π.

                                                                                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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