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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Το Μουσείο Ακρόπολης ΝΠΔΔ με έδρα στην Αθήνα Διον Αρεοπαγίτου 1 5

ΤΚ 1 1 742 ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας ΔΕ με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μήνες συνολικά εξήντα

60 ατόμων για την κάλυψη εποχικών παροδικών αναγκών του Μουσείου

έχοντας υπ'όψιν τις διατάξεις του άρθρου 2 1 του Ν 2 1 90/1 994 όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 1 8 έως 60 ετών
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή
Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

αντίστοιχης ειδικότητας
β Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή ΣτέλεχοςΑσφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ήΤεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'ή Β κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ήΤε
χνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας

του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή με
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

ανεξαρτήτως ειδικότητας
β Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση

με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούςπρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή οι αιτήσεις
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις
08.30 μέχρι τις 1 3.30 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Μουσείο Ακρόπολης Διονυσίου

Αρεοπαγίτου 1 5,Τ.Κ 1 1 7 42 Αθήνα υπ'όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης

τηλ επικοινωνίας 21 0 9000 900 εσωτ 41 8 41 9
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας

σετοπικές εφημερίδες ήτηςανάρτησής τηςστο κατάστημα της υπηρεσίας
μας κτίριο Διοίκησης Μουσείου Ακρόπολης οδός Μακρυγιάννη 2-4 Αθήνα
στην ιστοσελίδατου Μουσείου Ακρόπολης http^/www.theacropolismuseum
g r Διαγωνισμοί και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Αθηναίων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης

στις εφημερίδες
Την αίτηση μπορούν να την προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι
Α στην υπηρεσία μας στην παραπάνω διεύθυνση
Β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας

από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες
Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

Γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική

τους διεύθυνση www.kep.gov.gr από όπου μέσω της διαδρομής
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική

σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ βλ παραπάνω
Μετά την κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει η επεξεργασία τους βάσει των κριτηρίων

του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στα Παραρτήματα της ανακοίνωσης

και θα αναρτηθούν πίνακεςτο αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Αθήνα 22.062020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

του Μουσείου Ακρόπολης
Καθ Δ Παντερμαλής

http://www.innews.gr

	ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
	07/07/2020 ΕΣΤΙΑ σελ. 12


