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ΔΕΛΤΙΟ ΤγΠΟΥ

«Ο Σýλλογοò Σπουδαστþγ - Αποφοßτων ΙΕΚ τηò ειδικüτηταò ΦΥΛΑΚΑΣ
ΜOΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚQΝ ΧΩΡΩΝ ζητÜ Üμεσα προσλÞψειò

μüνιμου πρCIσωπικοý»

Το τελευταßο διÜστημα η τερÜστια Ýλι\ειψη προσωπικσý φýλαξηò σε ßι}Ιουσεßα και

Αρχωολσγικοýò χþρουò διαταρÜσσει την εýρυθμη λειτουργßα τOυò, την ασφÜλεια των

εκθεμÜτων και των μνημεßων, αλλÜ και την οργανωμÝνη και ασφαλÞ διαχεßριση των

επισκεπτþν,

0ι ελλεßψειò γιγαντþνοντα μÝρα με τη μÝρα και εßναι καταγεγραμμÝνεò με αδιÜσειστα

στοιχεßα, με σρατü πλÝον τον κßγδυνο λουκÝτου σε πολλÜ hΙουσεßα και Αρχαιολογικοýò

χþρουò.

¹δη με την εφαρμογÞ του χειμερινοý ωραρßου την 1ι Νοεμβρßου καθþò και τη λÞξη των

συμβÜσεων του εποχικοý προσωπικοý, υπολειτουργοýν το Εθνικü Αρχαιολογικü [/ουσεßο και

το πρüσφατα εγκαινιασμÝνο Αρχαιολογικü Μουσεßο Ηρακλεßου, καθþò περισσüτερεò απü τιò

μισÝò αßθουσÝò τουò, Ýκλεισαγ, Επßσηò κλειστü εßγαι τ0 Ιßουσεßο Βυζαντινþν και

tι/εταβυζαντινþν ΑρχαιοτÞτων τηò Ζακýγθου, ενþ ο αρχαιολογικüò χþροò τηò Κασσþπηò

στην ΠρÝβεζα παραμÝνει κλειστüò απü 02/1 αΙ2α14 και το [tΙουσεßο Νικüποληò δε λειτουργεß τα

Σαββατοκýριακα,

Ο Σýλλογοò Σπουδαστþν - Αποφοßτων ΙΕΚ τηò ειδικüτηταò «ΦΥΛΑΚΑΣ tυΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», ζητÜ Üμεσα προσλÞψειò μüνιμου προσωπικοý στον κλÜδο

Φýλαξηò-Πληροφüρησηò και ΝυχτοφυλÜκων ΑρχαιοτÞτων για τα δημüσια Μουσεßα και

Αρχαιολοψκοýò χþρουò τηò χþραò μαò. 0ι απüφοιτοι τηò ειδικüτητÜò μαò Ýχουν την

απαιτοýμενη κατÜρτιση στο συγκεκριμÝνο αντικεßμενο εργασßαò κατÜ τα διεθνÞ

πρüτυπαο συνδυÜζουν εξειδικευμÝνεò γνþσειò και δεξιüτητεò αφενüò στιò τελευταßεò εξελßξειò

που αιρροýν στOν τομÝα τηò ασφÜλειαò τηò φýλαξηò και αιρετÝρου στην υποδοχÞ, ενημÝρωση

και διαχεßριση των επßσκεπτþν και στελεχþνουγ το Υπουργεßο Πολιτισμοý τα τgλευταßα 10

;òρüνια, τüσο σε θÝσειò συμβασιοýχων üσο και σg θÝσειò μüνιμου προσωπικοý.

ΖητÜμε λοιπüγ να καλυφθοýν τα κενÜ που υπÜρχουν και συνεχþò δημιOυργοýνται στον

κλÜδο μαò, με προκÞρυξη ΑΣΕΠ απü τουò πιστοποιημÝνουò απüφοιτουò τηò πδικüτηταò
«ΦΥΛΑΚΑΣ ΜCIγΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙOΛOΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ».


