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ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

 

Τν Μνπζείν Αθξόπνιεο (ΝΠΓΓ), κε έδξα ζηελ Αζήλα (Γηνλ. Αξενπαγίηνπ 15, ΤΚ 11742), 

αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε Προζωπικού Αζθαλείας (ΓΔ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ (8 κήλεο), ζπλνιηθά νγδόληα επηά (87) αηόκσλ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ / 

παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Μνπζείνπ, έρνληαο ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, 

όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.  

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 60 εηώλ. 

  

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ :  

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Φύλακας Μοσζείων και Αρταιολογικών 

τώρων  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ  

ή  Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή 

Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο 

Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

 

β) Πολύ καλή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιώζζαο.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)  

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Σηέλετος Υπηρεζιών Αζθάλειας ή Σηέλετος 

Αζθαλείας Προζώπων και Υποδομών  ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 

παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή  Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή 

Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ 

Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

 

β) Πολύ καλή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιώζζαο. 

 



 

ΠΡΟΟΝΣΑ B' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.  

 

β)  Πολύ καλή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιώζζαο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, α) είηε αςηοπποζώπωρ κεηά από ηειεθσληθό 

ξαληεβνύ (ηει. 210-9009000, εζση. 418 & 419) στο Πρωτόκολλο τοσ Μοσσείοσ κατά τις εργάσιμες 

ημέρες από τις 08.30 μέτρι τις 13.30 ηεξώληαο ηα πγεηνλνκηθά κέηξα γηα ηνλ COVID-19 (όλα ηα 

δικαιολογηηικά μέζα ζε κλειζηό θάκελο), είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν 

εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, β) είηε 

ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

Μνπζείν Αθξόπνιεο, Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Τ.Κ. 117 42 Αζήλα, ππ' όςηλ Γξακκαηείαο 

Μνπζείνπ Αθξόπνιεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 210 – 9000 900, εζση. 418 & 419).  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) από ηελ 

επόκελε ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 

θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο (θηίξην Γηνίθεζεο Μνπζείνπ Αθξόπνιεο, νδόο Μαθξπγηάλλε 2-4, 

Αζήλα), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο (http://www.theacropolismuseum.gr/ 

Γηαγσληζκνί)  θαη ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, 

εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

 

Τελ αίηεζε κπνξνύλ λα ηελ πξνκεζεπζνύλ νη ελδηαθεξόκελνη : 

Α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε, 

Β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΣΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πολίηερ -> Ένηςπα – Γιαδικαζίερ -> Γιαγωνιζμών Φοπέων -> Οπ. Υπόνος 

ΟΥ, 

Γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο 

δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr) από όπνπ, κέζσ ηεο δηαδξνκήο ύνδεζμοι -> Ανεξάπηηηερ και άλλερ 

απσέρ -> ΑΔΠ, ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΣΔΠ (βι. 

παξαπάλσ). 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπωρ 

αναλςηικά αναθέπονηαι ζηα Παπαπηήμαηα ηηρ ανακοίνωζηρ) θαη ζα αλαξηεζνύλ πίλαθεο ην 

αξγόηεξν κέζα ζε 20 εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.       

                                                                                                                                    Αζήλα, 15.04.2021 

 

              Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.  

                                                               ηνπ Μνπζείνπ Αθξόπνιεο 

Καζ. Γ. Παληεξκαιήο  
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