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ΘÝμα: «Προτεραιüτητα απüφοιτων ΙΕΚ με ειδικüτητα Φýλακεò Μουσεßων και

Αρχαιολογικþν Χþρων στα προγρÜμματα κοινωφαλοýò εργασßαò του ΟΑΕΔ»

Εν αναμονÞ μÝσα στο ΣεπτÝμβριο τηò ανακοßνωσηò του ΟΑΕΔ σχετικÜ με το νÝο

πρσγρÜμμα κοινωφελοýò εργασßαò 2014 που αηευθýνεται σε 5Ο.Ο00 ανÝργουò, στο

οποßο συμπεριλαμβÜνονται θÝσειò εργασßαò στα μουσεßα στην ειδικüτητα ΔΕ

ΗμερÞσιοι φýλακεò και ΔΕ ΝυχτοÞýλακεò ΑρχαιοτÞτων, ο Σýλλογοò ΙΕΚ με

ειδικüτητα Φýλακεò ß\4ουσεßων και Αρχαιολογικþν Χþρων επισημαßνει τα εξÞò:

Απü το 2003, οπüτε ιδρýθηκαν και λειτοýργησαν τα ΤμÞματα Δημοσßων ΙΕΚ οι

απüφοιτοι Φýλακεò Μουσεßωιι και Αρχαιολαγικþν Χþρων üχι μüνον εντÜχθηκαν

επιτυχþò στο Þδη υπÜρχαν φυλακτικü δυναμικü των Μουσεßων ωò μüνιμοι και

εποχικοß υπαλλÞλοι, αλλÜ προσÝφεραν υπηρεσßεò εξαιρετικÜ υψηλοý εηιπÝδσυ,

καθþò Ýχουν τη δυνατüτητα να συνδυÜζουν εξειδικευμÝνεò γνþσειò και δεξιüτητεò

αφενüò στιò τελευταßεò εξελßξειò που αφοροýν σ-τον τομÝα τηò ασÞÜλειαò και τηò

φýλαξηò, αφÝτÝρου στην υποδοχÞ, ενημÝρωση και διαχεßριση των επισκεπτþν,

ΕπιπροσθÝτωò εßναι οι μαναδικοß που καλýπτουν αποκλειστικÜ τιò προδιαγραφÝò

του επαγγελματßα φýλακα Μουσεßων και Αρχαιολογικþν χþρων , üπωò αυτÝò

περιγρÜφονται απü την UNESCO και τον Κþδικα Δεοντολογßαò του ICOM,

Ωστüσο, στο πρüγραμμα κοινωÞελοýò εργασßαò ταυ ΟΑΕΔ για το Ýτοò 2013

«Προþθηση τηò απασχüλησηò μÝσω προγραμμÜτων κοινωφελοýò χαρακτÞρα, σε

επιβλÝποντεò φορεßò για 27,948 θÝσειò πλÞρουò απασχüλησηò» σττò ειδικüτητεò ΔΕ

ΗμερÞσιοι φýλακεò κατ ΔΕ Νυχτοφýλακεq ΑρχαιοτÞτων, δε δüθηκε

προτατεραιüτητα σΓουò απüÞοιτουò τηò ειδικüτηταò Φýλακεò Μουσεßων και



Αρχαιολογικþν Χþρων, üπωò ισχýει και εφαρμüζεται στο προσοντσλüγιο στιò

προκηρýξειò μÝσω ΑΣΕΠ, Αυτü εßχε ωò αποτÝλεσμα να προσληÞεß στιò θÝσειò αυτÝò

ανειδßκευτο και ακατÜρτιστο προσωπικü, γεγονüò που δυναμιτßζει την εýρυθμη

λειτουργßα του φυλακτικοý Ýργου στο χþρο του πολιτισμοý,

Ωò εκ τοýτου θεωροýμε την παρÜλειψη αυτÞ σοβαρÞ και ζητÜμε την Üμεση

διüρθωσÞ τηò, üχι μüνο στο επικεßμενο πρüγραl,ιμα κοινωφελοýò εργασßαò, τιλλÜ

και σε μελλοντικÜ προγρÜμματα, τα οποßα πρüκειται να ανακοινωθοýν,

ΕπιπλÝον θεωροýμε üτι η γνþση μταò ξÝνηò γλþσσαò επιβÜλλεται να προστεθεß

στα απαραßτητα προσüντα για πρüσληψη σ-ιιò θÝσειò αυτÝò, καθþò αποτελεß

απαραßτητο προσüν σ-Γιò προκηρýξειò μÝσω ΑΣΕΠ,

ΤÝλοò, ζητÜμε να μην επαναληφθοýν παρüμοια Þαινüμενα θÝσπισηò üριου

ηλικßαò, üπωò συνÝβη σε παλαιüτερο προγρÜμμα κοινωòελοýò εργασßαò (μÝσω

ΜΚΟ), υπενθυμßζονταò τα προβλÞματα που δημιοýργησε ο συγκεκριμÝνοò

περιορισμüξ αφÞνονταζ εκτüò αγορÜò εργασßαò την πλειοψηφßα των

καταρτισμÝνων και εξειδικευμÝνων απüφοιτων ΙΕΚ ΦυλÜκων Μουσεßωιι και

Αρχαιολογικþν χþρων,

Για το Δ,Σ,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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