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Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15,        
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ΑΘΗΝΑ: 27.6.2012 

Α.Π.: 11354    

  

ΑΑ  ΝΝ  ΑΑ  ΚΚ  ΟΟ  ΙΙ  ΝΝ  ΩΩ  ΣΣ  ΗΗ    

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  έέκκτταακκττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  μμεε  σσύύμμββαασσηη  εερργγαασσίίααςς  

ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  οορριισσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  δδιιάάρρκκεειιααςς  δδύύοο  μμηηννώώνν..    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 3711/2008 «Περί ίδρυσης Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείο 

Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α΄ 224/5.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 

3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 111/13.7.2010)  

3. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 134/19.7.2004).  

4. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε΄ του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 

28/3.4.1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 

Α΄ 234/28.12.2009). 

5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/ΒΦ06/16997/30.3.2012 «Έγκριση 

Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείου 

Ακρόπολης», απόφαση του  Υπουργού Πολιτισμού. 

6. Την Απόφαση της 5ης Συνεδρίας της 29ης.2.2012 του Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με 

ειδικότητα ΔΕ φυλακτικό προσωπικό και η παρούσα προκήρυξη. 

 

αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν εε ιι   
 

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για χρονικό διάστημα δύο (2) 
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μηνών λόγω εποχικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 14 περ. 2 περ. ιε΄ του Ν. 2190/1994, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης 

του Μουσείου Ακρόπολης. 

 

Α.- Οι υποψήφιοι πρέπει επί ποινή απαράδεκτου της συμμετοχής τους :  
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ε.Ε. 

2. Να έχουν ηλικία από 18-45 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1967 

μέχρι 1994. 

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Δημοσιοϋπαλληλικού 

Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, επικουρική ή στερητική δικαστική 

συμπαράσταση). 

4. Να είναι υγιείς. 

5. Να κατέχουν απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή 

ισότιμο τίτλο. 

6. Να διαθέτουν μόνιμη κατοικία εντός του Δήμου Αθηναίων είτε σε Δήμο της 

αιρετής Περιφέρειας Αττικής.  

7. Να διαθέτουν τίτλους ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν άριστο επίπεδο 

γνώσης στην αγγλική γλώσσα. Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

(άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται ως εξής: α) με Κρατικό Πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή β) με 

πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων 

(πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι 

πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας 

για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας 

πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 

αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα 

πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι 

οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε 

δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα 

στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Βάσει των 

ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π., από 

τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του 

Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά Άριστης 

γνώσης (Γ2/C2): • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 

του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, 

βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. • 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) 

από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – 

The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 

βαθμολογία από 7,5 και άνω. • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 

ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. • LONDON TESTS OF 

ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL. 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & 

GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 
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CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και 

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 

−MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 

γνώσης). • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common 

European Framework equivalent level C2). • ESB Level 3 Certificate in ESOL 

International All Modes (Council of Europe Level C2). • Michigan State 

University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): 

CEF C2. • Test of Interactive English, C2 Level. Επίσης η άριστη  γνώση της 

ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης 

Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 

αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 

διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

επιπέδου Γ2 , (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική 

φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι υπό στοιχείο iv τίτλοι 

σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση 

για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία 

χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διευκρινίζεται ότι 

η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της 

αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. Δεν απαιτείται η απόδειξη 

της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 

αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση 

ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής 

άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 

μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  

επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

*Σημειώνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

8. Να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών με οποιαδήποτε 

έννομη σχέση (εργασίας, μίσθωσης έργου κ.λπ.) σε ανάλογα καθήκοντα είτε 

στο Μουσείο Ακρόπολης είτε σε κάθε άλλο Μουσείο της χώρας, που αποτελεί 

κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 46 π.δ. 191/2003, 

ΦΕΚ Α΄ 146) Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δηλαδή στα : Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό 

Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.    

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα κατωτέρω 

ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή 

αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Μουσείου Ακρόπολης (κτίριο Βάιλερ (Weiler), οδός Μακρυγιάννη 2-4, Αθήνα, Τ.Κ. 

11742), με αναγραφόμενο θέμα της αίτησης : «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού 
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δίμηνης απασχόλησης στο Μουσείο Ακρόπολης», εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 

από της αναρτήσεως της παρούσας στην ιστοσελίδα του Μουσείου και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δηλαδή έως και την 4
η
 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη. 

 

Β.- Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων: 

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με διαδικασία επιλογής από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου κατόπιν σχετικής εισήγησης από Επιτροπή 

αξιολόγησης ως εξής: 

 Στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων 

και θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί επειδή 

πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, και πίνακα των υποψηφίων 

που δεν γίνονται δεκτοί, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 

 Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί κατά 

κατηγορία, θα καλέσει αυτούς σε συνέντευξη και μετά το τέλος της 

συνέντευξης θα καταρτίσει σχετικό πρακτικό, και θα τους κατατάξει σε 

σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την συνολική βαθμολογία, που θα 

προκύψει βάσει μορίων των κατωτέρω κριτηρίων : 

α) Από τη διάρκεια της συναφούς προϋπηρεσίας τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών με οποιαδήποτε έννομη σχέση (εργασίας, μίσθωσης έργου 

κ.λπ.) σε ανάλογα καθήκοντα είτε στο Μουσείο Ακρόπολης είτε σε 

κάθε άλλο Μουσείο της χώρας, που αποτελεί κατά τον Οργανισμό του 

Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 46 του π.δ. 191/2003, ΦΕΚ Α΄ 146) 

Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δηλαδή στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, 

Επιγραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Μουσείο 

Ασιατικής Τέχνης,  που λαμβάνεται υπ’ όψιν έως 24 μήνες κατ’ 

ανώτατο όριο, και βαθμολογείται με 1 μόριο ανά κάθε μήνα 

β) Από την συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης για 

τη διαπίστωση της ικανότητας προς άσκηση των καθηκόντων τους, 

μόρια από 1 έως 76. 

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια 

στο β κριτήριο. 

 

Γ.- Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας  

 

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει: 

1. Μία απλή αίτηση υποβολής υποψηφιότητας του υποψηφίου προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης αναγραφόμενο θέμα της 

αίτησης : «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο 

Μουσείο Ακρόπολης», με την οποία  ο ενδιαφερόμενος θα εκδηλώνει το 

ενδιαφέρον του για την πρόσληψη του ως φυλακτικό προσωπικό με 

σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας με βάση την παρούσα ανακοίνωση 

του Μουσείου Ακρόπολης. 

2. Απλό φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου. 
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4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών 

αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο (όπως ζητείται κατά τα ανωτέρω βλ. 

Α7).  

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του  Ν. 1599/86 με το  κατωτέρω 

περιεχόμενο :  

 

«Δεν συντρέχει σε βάρος μου κώλυμα πρόσληψης βάσει του άρθρου 8 του Υ.Κ. (Νόμος 

3528/2007), διαθέτω προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μηνών ως φυλακτικό προσωπικό 

στο Μουσείο … *** [συμπληρώνεται ο τίτλος του Μουσείου], είμαι μόνιμος κάτοικος 

Δήμου Αθηναίων ή Δήμου …. ***[συμπληρώνεται κάθε άλλος Δήμος μόνιμης 

κατοικίας του υποψηφίου, που πρέπει να εμπίπτει στην νέα αιρετή Περιφέρεια 

Αττικής] και βεβαιώνω ότι τα κατατιθέμενα με την αίτησή μου φωτοαντίγραφα 

αστυνομικής ταυτότητας, απολυτηρίου τίτλου β/θμιας εκπαίδευσης και τίτλου άριστης 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας με την συνημμένη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα 

είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.»   

 

Δ. Δικαιολογητικά για την απόδειξη βαθμολογούμενων ιδιοτήτων. 

 

Ο υποψήφιος για την απόδειξη της συναφούς προϋπηρεσίας σε Μουσείο, οφείλει να 

προσκομίσει :  

 είτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, απ’ όπου  

προκύπτει ο φορέας απασχόλησης, το είδος των καθηκόντων και 

η διάρκεια της απασχόλησης (ημερομηνία έναρξης και λήξης). 

Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης 

εργασίας, τότε απαιτούνται, επιπλέον, και βεβαίωση εργοδότη 

και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 22 παρ. 6 

του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), σε συνδυασμό πάντοτε και με το 

βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

 είτε αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, μίσθωσης έργου κ.λπ. με 

τον φορέα, όπου απασχολήθηκε, απ’ όπου θα προκύπτει το είδος 

των καθηκόντων και η διάρκεια της απασχόλησης (ημερομηνία 

έναρξης και λήξης). 

 είτε υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το 

είδος της απασχόλησης και η χρονική διάρκειά της (ημερομηνία 

έναρξης και λήξης). 

 είτε ομοίου περιεχομένου βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, απ’ 

όπου  προκύπτει το είδος των καθηκόντων και η διάρκεια της 

απασχόλησης (ημερομηνία έναρξης και λήξης). 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην Επιτροπή αξιολόγησης κατά την 

ημερομηνία προσέλευσης του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής για συνέντευξη.  

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε Μουσείο θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την 

Υπηρεσία, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται προϋπηρεσία στο 

Μουσείο Ακρόπολης. 
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Ε.- Περιορισμοί του ΠΔ 164/2004: 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004, ο συνολικός χρόνος 

απασχόλησης απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες συνολικά για 

συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή 

παρεμφερείς όρους εργασίας, ενώ απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, 

που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου 

εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η 

παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών 

μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει για το χρονικό διάστημα 

από το έτος 2005 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, να μην έχουν 

συμπληρώσει εργασία στο Μουσείο Ακρόπολης 22 μηνών συνολικά και η 

τελευταία σύμβαση εργασίας τους ορισμένου χρόνου στο Μουσείο 

Ακρόπολης να απέχει πλέον των τριών μηνών από τη δημοσίευση της 

παρούσας. 

_______________________________ 

 

 

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων στις προαναφερόμενες στην ανακοίνωση 

ειδικότητες κι ο καθορισμός των ωραρίων θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου κατά την εγκατάστασή τους. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Γεωργία Λυμπεροπούλου (τηλ. επικοινωνίας 210 9225864). 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου Ακρόπολης και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ 


