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ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ       
ΜΟΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΕΧΝΗ  
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
- ΤΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΤ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ  
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ, ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΗ  ΠΡΟ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Σαχ. Δ/νςη : Θζςπιδοσ 8      
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Απόφαςη πρόςληψησ επιςτημονικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου 
Οριςμζνου Χρόνου Τποζργο «Οργάνωςη – Τλοποίηςη τησ νζασ ζκθεςησ των μόνιμων ςυλλογϊν του 
ΜΕΛΣ» τησ Πράξησ «Αποκατάςταςη ςυγκροτήματοσ ιδιοκτηςιϊν του ΤΠ.ΠΟ.Σ. ςτισ οδοφσ Αδριανοφ – 
Άρεωσ – Κλάδου – Βρυςακίου ςτην Πλάκα για εγκατάςταςη του Μουςείου Ελληνικήσ Λαϊκήσ Σζχνησ» 
που θα υλοποιηθεί με τη μζθοδο τησ αρχαιολογικήσ αυτεπιςταςίασ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1) Σο άρκρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτζλεςθσ αρχαιολογικϊν 
ζργων. 

2) Σο Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/23.3.1992) «Ρφκμιςθ κεμάτων οργάνωςθσ και προςωπικοφ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3) Σο άρκρο 18 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και 
ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» όπωσ ιςχφει με τον Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) 
«Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ» και με το 
άρκρο 26, παρ. 11 του Ν. 4325/11-05-2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ – Καταπολζμθςθ 
Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 
Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

4) Σθν παρ. 7 του άρκρου 21 του Ν.2190/1994 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 9 του Ν.3861/2010. 

5) Σο άρκρο 6 παρ.1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/30.6.2000) «Θζματα προετοιμαςίασ των 
Ολυμπιακϊν Αγϊνων 2004 και άλλεσ διατάξεισ». 

6) Σο άρκρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θζματα Ολυμπιακισ Φιλοξενίασ Ζργων Ολυμπιακισ & 
άλλεσ διατάξεισ». 

7) Σο άρκρο 1 παρ. 2 περ. θ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009) «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

8) Σον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοίκθτων οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

9) Σο άρκρο 42, παρ. 4 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) «Ενίςχυςθ και ανάπτυξθ τθσ 
κινθματογραφικισ τζχνθσ και άλλεσ διατάξεισ», το οποίο αντικακιςτά τθν παρ. 2 του αρκ. 10 του 
Π.Δ. 99/1992, αναφορικά με τθ διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ από τουσ Προϊςταμζνουσ των 
Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν του ΤΠΠΟΣ.  
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10) Σο άρκρο 41 του Ν. 3979/2011 αναφορικά με τθν επζκταςθ των εβδομαδιαίων ωρϊν εργαςίασ 
των μονίμων υπαλλιλων και του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 
χρόνου του Δθμοςίου, των Ο.Σ.Α αϋ και βϋ βακμοφ και λοιπϊν Ν.Π.Δ.Δ. και όςων κατθγοριϊν 
προςωπικοφ υπθρεςιϊν και φορζων του δθμοςίου τομζα ακολουκοφν το ωράριο αυτϊν. 

11) Σο άρκρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν 
τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015». 

12) Σο άρκρο 40, παρ. 3 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012) «Αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτα 
γιπεδα, το ντόπινγκ, των προςυνεννοθμζνων και λοιπζσ διατάξεισ». 

13) Σισ διατάξεισ του Ν. 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων 
Πολιτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου». 

14) Σο άρκρο 2 παρ.1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/9.4.2013) «Αρχι Διαςφάλιςθσ και Ποιότθτασ 
ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». 

15) Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – 
Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – 
Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

16) Σο άρκρο 29 του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014 - 2020, β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012 / 17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156 / 16 - 06 - 2012) ςτο Ελλθνικό Δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419 / 
2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ «περί εξαίρεςθσ του προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςε 
ζργα που υλοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ αρχαιολογικισ αυτεπιςταςίασ και 
ςυγχρθματοδοτοφνται από επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΠΑ από τθν αναγκαιότθτα 
ζκδοςθσ Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 33 / 2006» 

17) Σισ διατάξεισ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 
δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» 

18) Σο Π.Δ 635/1985 (ΦΕΚ 232/Α/31.12.1985) που αναφζρεται ςτθν επζκταςθ των διατάξεων του 
Π.Δ 74/1985 και ςτισ λοιπζσ ειδικζσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ. 

19) Σο Π.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφοροφν το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του 
Δθμοςίου». 

20) Σο Π.Δ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24.3.1992) για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν εν γζνει 
ζργων. 

21) Σο Π.Δ 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004) Ρυκμίςεισ για τουσ εργαηομζνουσ με ςυμβάςεισ 
οριςμζνου χρόνου ςτο δθμόςιο τομζα. 

22) Σο Π.Δ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) για τον Οργανιςμό του ΤΠΠΟΑ, όπωσ τροποποιικθκε 
με τα άρκρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α / 237 / 31 - 10 - 2014) και ιςχφει. 

23) Σο Π.Δ. 73/23-9-2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 

24) Σθν με αρικ. πρωτ. ΔΙΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΘ0Χ-6ΤΗ) εγκφκλιο του Τπουργείου 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, περί «Κατάργθςθσ τθσ υποχρζωςθσ 
υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων». 

25) Σον Νόμο 4305/31.10.2014,άρκρο 39,  ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014 με τθν οποία ςυςτάκθκε το Δθμόςιο 
Μουςείο «Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ και Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων-υλλογι 
Φοίβου Ανωγειανάκθ» 

26) Σθν με αρικμ.ΤΠΠΠΟΑ/ΓΔΔΤΘΔ/ΔΔΑΑΔ/ΣΔΑΔΣΠ/302421/4260/3886/2982/24.11.2014 Απόφαςθ 
Σοποκζτθςθσ ωσ  Προϊςταμζνθσ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ και Ελλθνικϊν Λαϊκϊν 
Μουςικϊν Οργάνων- υλλογι Φοίβου Ανωγειανάκθ  τθσ κ. Μελίδθ Ελζνθσ, μονίμου υπάλλθλου με 
βακμό Γϋ του κλάδου ΠΕ Λαογράφων –Κοινωνικϊν Ανκρωπολόγων – Εκνολόγων του ΤΠΠΟΑ, από 
29.10.2014 

27) Σθν υπϋαρικμ.ΤΠΠΟΑ/ΓΔΔΤ/ΔΟΕΠΤ/275923/40952/37929/10/2014 Τπουργικι εξουςιοδοτικι 
Απόφαςθ Μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτισ Ειδικζσ 
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Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ και ςτα δθμόςια Μουςεία αρμοδιότθτασ τθσ ΓΔΑΠΚ» όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με το ΦΕΚ/3114/Β/20.11.2014. 
Σθν με αρ. πρωτ. ΕΤΠΟΣ/Α1/ΑΣΣ16/2367/9-8-2011 (ΑΔΑ:4ΑΜ7Γ-ΒΞΠ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ 
«Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ- Άρεωσ- Κλάδου- 
Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» με κωδικό MIS 
355373 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Αττικι" 2007-2013. 

28) Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΠΟΣ/Α1/ΑΣΣ16/2189/08-06-12, (ΑΔΑ:Β4ΛΞΓ-ΕΝΗ) απόφαςθ 1θσ 
τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του 
ΤΠΠΟ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ- Άρεωσ- Κλάδου- Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του 
Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» με κωδικό MIS 355373 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Αττικι" 
2007-2013. 

29) Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΠΟΣ/Α1/ΑΣΣ16/403/04-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΙΓ-ΙΓΨ)  απόφαςθ 2θσ 
τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του 
ΤΠΠΟ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ- Άρεωσ- Κλάδου- Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του 
Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» με κωδικό MIS 355373 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Αττικι" 
2007-2013. 

30) Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΣΟΠ/Α/ΑΣΣ16/4897/22-10-2014 (ΑΔΑ:62ΑΤΓ-0Σ2) 3θ τροποποίθςθ τθσ 
Πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟΣ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ- Άρεωσ- 
Κλάδου- Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» με 
κωδικό MIS 355373 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Αττικι» 2007-2013. 

31) Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΣΟΠ/Α/ΑΣΣ16/1067/13-3-2015 (ΑΔΑ:79Θ0465ΦΘ3-ΓΟΚ) 4θ τροποποίθςθ τθσ 
Πράξθσ "Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟΣ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ - Άρεωσ - 
Κλάδου και Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικι λαϊκισ Σζχνθσ." με 
κωδικό MIS 355373 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα "Αττικι" 2007-2013. 

32) Σθν με αρ. πρωτ. ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/140967/43367/1865/31.12.2012, (ΑΔΑ:Β4ΜΤΓ-ΘΔ2) Τ.Α. 
ζγκριςθσ τθσ Μουςειολογικισ μελζτθσ. 

33) Σθν υπϋαρικμ.ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΜΜΠΚ/ΣΜΕΧ/69396/10353/702/85/02.05.2013, (ΑΔΑ: 
ΒΕΝΓΓ-1Ο1) Τ.Α. ζγκριςθσ τθσ Μουςειογραφικισ μελζτθσ.  

34) Σθν με αρ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΜΜΠΚ/ΣΑΜ/273296/30841/1789/495 εγκεκριμζνθ 
Μουςειογραφικι μελζτθ Εφαρμογισ από τθν Διεφκυνςθ Μελετϊν Μουςείων του  Τπουργείου 
Πολιτιςμοφ. 

35) Σθν υπϋ αρικμ. 1715/01-12-2014, (ΑΔΑ:ΨΡΘΨΓ-5ΩΧ) Τ.Α. ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του 
υποζργου «Οργάνωςθ - Τλοποίθςθ τθσ νζασ ζκκεςθσ των μονίμων ςυλλογϊν του ΜΕΛΣ» τθσ 
Πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟΣ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ- Άρεωσ- 
Κλάδου- Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» 
απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία από το Μουςείο Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ και Ελλθνικϊν Λαϊκϊν 
Μουςικϊν Οργάνων – υλλογι Φοίβου Ανωγειανάκθ 

36) Σθν υπϋαρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΣΜΝΠΑ/87862/51596/486/130/18.03.2016, (ΑΔΑ: 
ΩΡΣΜ4653Π4-ΟΔΩ) 1θ  Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 1715/01-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΡΘΨΓ-5ΩΧ) Τ.Α. 
ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του Τποζργου «Οργάνωςθ – Τλοποίθςθ τθσ νζασ ζκκεςθσ των 
μόνιμων ςυλλογϊν του ΜΕΛΣ» του ζργου «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του 
ΤΠ.ΠΟ.Σ. ςτισ οδοφσ Αδριανοφ – Άρεωσ – Κλάδου – Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του 
Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία από το Μουςείο Ελλθνικισ 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων – υλλογι Φοίβου Ανωγειανάκθ. 

37) Σθν υπϋαρικμ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΣΜΝΠΑ/130896/79850/675/195/21.04.2016, (ΑΔΑ: 
ΩΠ4653Π4-03Ω) 2θ Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 1715/01-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΡΘΨΓ-5ΩΧ) Τ.Α. 
ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του Τποζργου «Οργάνωςθ – Τλοποίθςθ τθσ νζασ ζκκεςθσ των 
μόνιμων ςυλλογϊν του ΜΕΛΣ» του ζργου «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του 
ΤΠ.ΠΟ.Σ. ςτισ οδοφσ Αδριανοφ – Άρεωσ – Κλάδου – Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του 
Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία από το Μουςείο Ελλθνικισ 
Λαϊκισ Σζχνθσ και Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων – υλλογι Φοίβου Ανωγειανάκθ 
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38) Σο ζργο ζχει προτακεί ωσ phasing από τθν ΕΤΣΟΠ ςτο ΕΠ Αττικισ 2014-2020 (θλ. μινυμα 21.1.2016 
ςχζδιο εξυγίανςθσ ςτθν ΕΤΔ Αττικισ). 

39) Σο υπϋ αρικμ. ΕΤΣΟΠ/Α/ΕΠΑ 14-20/1094/29.03.2016 ζγγραφο και το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν 
Αρχαιολογικϊν Ζργων που εκτελοφνται με τθ μζκοδο τθσ Αυτεπιςταςίασ 

40) Σο υπϋ αρικμ. ΕΤΣΟΠ/Α/ΕΠΑ 14-20/1095/29.03.2016 ζγγραφο ςχετικά με τισ Διαδικαςίεσ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ Ι.Δ.Ο.Χ. ςε ζργα ΕΠΑ 

41) Σθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων ςτον κωδικό 2011Ε01480140 τθσ ΑΕ 0148 (MIS [355373]) 
του Π.Δ.Ε. 

42) Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΣ&ΕΛΑΜΟ-ΦΑ/ΣΔΟΣΤΑΦ/156238/94411/755/668/13-
05-2016, με ΑΔΑ: ΩΑΙ14653Π4-ΝΞΩ, Προκιρυξθ πρόςλθψθσ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου Τποζργο «Οργάνωςθ – Τλοποίθςθ τθσ 
νζασ ζκκεςθσ των μόνιμων ςυλλογϊν του ΜΕΛΣ» τθσ Πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ 
ιδιοκτθςιϊν του ΤΠ.ΠΟ.Σ. ςτισ οδοφσ Αδριανοφ – Άρεωσ – Κλάδου – Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για 
εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ» που κα υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ 
αρχαιολογικισ αυτεπιςταςίασ 

43) Σον υπ’ αρικμ. πρωτ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΕΛΣ&ΕΛΑΜΟ-ΦΑ/ΣΔΟΣΤΑΦ/170356/102594/838/747/25-
05-2016 με ΑΔΑ: 7Θ8Ω4653Π4-ΧΛΩ, οριςτικό πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων τθσ κζςθσ 101  

44) Σο από 23/06/2016 θλεκτρονικό μινυμα του κ. Κυριακόπουλου Νικόλαου , με το οποίο αποδζχεται 
τθ κζςθ του ΠΕ Μθχανικοφ, ειδικότθτασ Αρχιτζκτονα με εξειδίκευςθ ςτθ Μουςειολογία ι τθ 
Διαχείριςθ Μνθμείων. 

45) Tον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 τουΝ.4305/2014  διενεργθκζντα και 

ολοκλθρωκζντα υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο ζλεγχο εγκυρότθτασ των υποχρεωτικϊσ 

λαμβανομζνων υπόψθ για τθ πρόςλθψθ δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων. 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Σθν πρόςλθψθ  του παρακάτω εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου, για χρονικό διάςτθμα  δφο (02) μθνϊν, με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ το τζλοσ τθσ ανωτζρω Πράξθσ, για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ωσ εξισ: 
 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

1. 

 

ΠΕ Μηχανικόσ, ειδικότητασ 

Αρχιτζκτονα με εξειδίκευςη ςτη 

Μουςειολογία ή τη Διαχείριςη 

Μνημείων αποδεικνυόμενη με 

αντίςτοιχο μεταπτυχιακό τίτλο 

ςπουδϊν και εμπειρία ςτην 

εκπόνηςη μελετϊν και ζργων 

πρόςβαςησ ΑΜΕΑ ςε μουςεία ή 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

Κυριακόπουλοσ 

Νικόλαοσ του 

Κωνςταντίνου, 

ΜΟΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 

ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-

ΤΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΤ 

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ 

ΘΕΠΙΔΟ 8, ΑΘΗΝΑ, ΝΟΜΟ 

ΑΣΣΙΚΗ 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ-ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

Θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του εν λόγω προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου κα είναι δφο  (02) μινεσ , ιτοι 
από 01.7.2015 ζωσ και 31.08.2016, με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Πράξθσ «Αποκατάςταςθ ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟΣ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ - Άρεωσ - Κλάδου και 
Βρυςακίου ςτθν Πλάκα για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ».  
Θ απαςχόλθςθ κα είναι πενκιμερθ και δεν κα υπερβαίνει τισ ςαράντα (40) ϊρεσ τθν εβδομάδα. Θ 

απαςχόλθςθ κα είναι πενκιμερθ και δεν κα υπερβαίνει τισ 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 

Θ μιςκοδοςία των προςλαμβανομζνων κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΠΔΕ για τθν Πράξθ «Αποκατάςταςθ 

ςυγκροτιματοσ ιδιοκτθςιϊν του ΤΠΠΟΣ ςτισ οδοφσ Αδριανοφ - Άρεωσ - Κλάδου και Βρυςακίου ςτθν Πλάκα 

για εγκατάςταςθ του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ», (MIS 355373)ςτον κωδικό 2011Ε01480140 τθσ 

ΑΕ 0148 . 

Σο ανωτζρω προςωπικό προςλαμβάνεται αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ του υποζργου και δεν καλφπτει ςε 

καμία περίπτωςθ πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ. Με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ διάρκειασ 

απαςχόλθςθσ του, απολφεται αυτοδίκαια από τθν από τθν Τπθρεςία χωρίσ καμία αποηθμίωςθ από τθν αιτία 

αυτι και χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ. 

Προςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικαθίςτανται με άλλουσ από 

τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςε 

αυτόν. Οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, 

απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου  

Σο αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου και το πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ κα 

αναηθτθκοφν αυτεπάγγελτα από τθν Τπθρεςία. 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον διαδικτυακό κόμβο τθσ εφαρμογισ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

(http://diavgeia.gov.gr ), του ΤΠΠΟΑ. (http://www.yppo.gr ) και του Μουςείου Ελλθνικισ Λαϊκισ Σζχνθσ και 

Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων- υλλογι Φοίβου Ανωγειανάκθ (http://www.melt.gr). 

 

     Θ Προϊςτάμζνθ του ΜΕΛΣ & ΕΛΑΜΟ-ΦΑ 

 

          

                                   Ελζνθ Μελίδθ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ.: 

1. ΤΠΠΟΑ /Γραφείο Τπουργοφ  
2. ΤΠΠΟΑ /Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ  
3.     ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ 
4.     Ενδιαφερόμενο Τπάλλθλο 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.yppo.gr/
http://www.melt.gr/
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