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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2019 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 συνολικό είκοσι εννέα 

(29) ατόμων TE ειδικότητας Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μήνες), για την

κάλυψη εποχικών / παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ' όψιν τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2 1 90/1 994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 1 8 έως 65 ετών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.	Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων 

και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών 

και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων 

και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας T E. ΤΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαηής ή αλλοδαηής, αντίστοιχης ειδικότητας

2.	Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
3.	Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ί) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών 

φύλλων και ίίί) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1 .	Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων -

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων 

Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπο-
ρίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης 

Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής 

και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.	Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
3.	Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ί) επεξεργασίας κειμένων, ϋ) υπολογιστικών 

φύλλων και ίιί) υπηρεσιών διαδικτύου.

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 αυτούς πρόσωπο, εφόσον π
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι

αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες
ημέρες από τις 08.30μέχρι τις 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο

Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 1 5, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υη' όψιν Γραμματείας 

Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 9000 900, εσωτ.
418 & 419).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ( 1 0) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανοκοινώσεων 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 -> Op. Χρόνου ΣΟΧ,
Γ) στα κατά τόπους Κέντρο 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 θο αναρτηθούν πίνακες το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019
0 Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Μουσείου Ακρόπολης
Κοθ. Δ. Παντερμολής
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