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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Διονυζίου Αρεοπαγίηου αριθμ. 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :Γραθείο Προέδρου
ΣΗΛ. 210 9241043
ΑΘΗΝΑ : 16- 2-2011
Α.Π.:
3385
Θέμα : ανακοίνυζη ππόζλητηρ πποζυπικού αζθαλείαρ, καηηγοπίαρ Γεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ (ΓΔ), με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, για ηην
κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών ηος Μοςζείος Ακπόποληρ.

ΑΠΟΦΑΗ
Σο Δ. ΣΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Έσονηαρ ςπότη ηα εξήρ:
1) Σιρ διαηάξειρ ηος νόμος 3711/2008, πεπί ίδπςζηρ ν.π.δ.δ. «Μοςζείο Ακπόποληρ», όπυρ
ηποποποιήθηκε με ηον νόμο 3773/2009 και ιζσύει.
2) Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος Ν. 2190/1994, όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν
3)Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3861/2010 Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη
νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο
Γιαδίκηςο “Ππόγπαμμα Γιαύγεια” και άλλερ διαηάξειρ»,
4)Σην
ςπ΄απιθμ.ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.11Α/77/12289/12.11.2010
Δγκπιηική
Απόθαζη
ηηρ
Σεηπαμελούρ Δπιηποπήρ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 2 ηηρ ΠΤ: 33/2006 (Αναζηολή διοπιζμών και
πποζλήτευν ζηο Γημόζιο Σομέα, ΦΔΚ 280/28-12-2006), όπυρ ιζσύει.
5)Σην με απιθμό 46/7.2.2011 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος Μοςζείος Ακπόποληρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
ηην ππόζλητη πποζυπικού αζθαλείαρ, ζςνολικά (29) αηόμυν, καηηγοπίαρ Γεςηεποβάθμιαρ
εκπαίδεςζηρ (ΓΔ), με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος και για σπονικό
διάζηημα 6 μηνών, για ηην κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών ηος Μοςζείος
Ακπόποληρ. Η δαπάνη μιζθοδοζίαρ και αζθαλιζηικών ειζθοπών ηος έκηακηος πποζυπικού
θα επιβαπύνει ηον πποϋπολογιζμό εξόδυν ηος Μοςζείος Ακπόποληρ με ΚΑΔ 0212 «Βαζικόρ
μιζθόρ εκηάκηυν» και ΚΑΔ 0551 «Διζθοπέρ ζηο ΙΚΑ».
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ
Καθ. Γημήηπιορ Πανηεπμαλήρ
Αποδέκηερ για κοινοποίηζη
Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Ακολοςθεί πεπίλητη ηηρ ανακοίνυζηρ πεπί ππόζλητηρ ηος άνυ εποσικού πποζυπικού πος θα
αποζηαλεί ππορ δημοζίεςζη ζηον Σύπο
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ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Σο Μοςζείο Ακπόποληρ (ΝΠΓΓ), πος εδπεύει ζηην Αθήνα, ανακοινώνει ηην ππόζλητη
πποζυπικού αζθάλειαρ (ΓΔ) με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος (6
μήνερ), ζςνολικά είκοζι εννέα (29) αηόμυν, για ηην κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών
ηος Μοςζείος, έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος Ν. 2190/1994, όπυρ έσοςν
ηποποποιηθεί και ιζσύοςν.
Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηλικία από 18- 45 εηών.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ Φύλακαρ Μοςζείυν και
Απσαιολογικών σώπυν ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπακάηυ
ζσολικών μονάδυν : ΙΔΚ ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος
ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σεσνικήρ
Δπαγγελμαηικήρ σολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή ζσολήρ μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν.
1346/1983 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ,
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.
2. Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα)
1.Οποιαδήποηε

πηςσίο

ή

δίπλυμα

ή

απολςηήπιορ

ηίηλορ

δεςηεποβάθμιαρ

ή

μεηαδεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ,
ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ.
2. Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ.
Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη με κυδικό ένηςπο

ΑΕΠ

ΟΥ.1 και να ηην ςποβάλλοςν, ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γπαθεία ηηρ
ςπηπεζίαρ μαρ ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: Μοσσείο Ακρόπολης, Διονσσίοσ Αρεοπαγίτοσ 15,
Τ.Κ. 117 42, (τηλ. επικοινωνίας: 210 9225864, κ. Σίσσσ Φούγια) μέζα ζε δέκα (10) ημέπερ
από ηην επόμενη ηηρ ηελεςηαίαρ δημοζίεςζηρ ηηρ παπούζαρ ζε ηοπικέρ εθημεπίδερ ή ηηρ
ανάπηηζήρ ηηρ ζηο καηάζηημα ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ και ζηο σώπο ανακοινώζευν ηος
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δημοηικού καηαζηήμαηορ ηος δήμος Αθηναίυν, εθόζον η ανάπηηζη είναι ηςσόν
μεηαγενέζηεπη ηηρ δημοζίεςζηρ ζηιρ εθημεπίδερ.
Σην αίηηζη μποπούν να ηην ππομηθεςηούν οι ενδιαθεπόμενοι:
Α)ζηην ςπηπεζία μαρ ζηην παπαπάνυ διεύθςνζη,
Β) ζηο δικηςακό ηόπο ηος ΑΔΠ και ζςγκεκπιμένα ακολοςθώνηαρ από ηην κενηπική ζελίδα
ηη διαδπομή: Ένηςπα αιηήζεων-Διαγωνιζμών Φοπέων-Εποσικού (ΟΥ),
Γ)ζηα καηά ηόποςρ Κένηπα Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών (ΚΔΠ) ή ζηην ηλεκηπονική ηοςρ
διεύθςνζη (www.kep.gov.gr) από όπος, μέζυ ηηρ διαδπομήρ ύνδεζμοι-Ανεξάπηηηερ και
άλλερ απσέρ-ΑΕΠ, θα οδηγηθούν ζηην κενηπική ζελίδα ηος δικηςακού ηόπος ηος ΑΔΠ
(βλ. παπαπάνυ).
Μεηά ηην καηάθεζη ηυν αιηήζευν θα γίνει η επεξεπγαζία ηοςρ βάζει ηυν κπιηηπίυν ηος
νόμος (όπυρ αναλςηικά αναθέπονηαι ζηα Παπαπηήμαηα ηηρ ανακοίνυζηρ) και θα
αναπηηθούν πίνακερ ηο απγόηεπο μέζα ζε 20 ημέπερ από ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ
ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ.
Αθήνα, 15 Φεβποςαπίος 2011
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..

Καθηγηηήρ Γ. Πανηεπμαλήρ

