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Σε σχÝση με το προσüντο συμμποχÞs. το οποßο, κοτü τα τελευτοßο Ým. τßθεντοι στιs προκηρýξειs

- Ανοκοινþσειs Συμβüσεων ορισμÝνου Χρüνου ΣΟΧ γιο προσωηικü φýλοξηs του Μουσεßου

Αχρüποληs, επß των οηοßων υπÝβολε παροτηρþσειs ο «Σý}Þογοs Σπουδοστþν κοι Αποφοßτων

ΙΕΚ με ειδικümτο Φýλοκεs Μουσεßων κοι Αρχοιολογικιbν Χþρων»ι θÝτουμε υπ'üψιν σas üτι:

Σε κüθε Ανοκοßνωση ΣΟΧ ανοφÝρπαι üτι ηροτιμþνται ωs Ýχοπεs κýρια προσüντο οι υποψÞφιοι

οπüφοιτοι ΙΕΚ ΑρχοιοφυλÜκων. εγþ οι υπüλοιηοι υποψÞφιοι τßθεντοι σε πßνακο προσüντων Α'
επικουρßοs. ¼ηωs ο Ν. 21θο/1994 περιÝχει διüτοφ (Ýρθρο Ι 8 πορ. 7). ηου ισχýει και επßτων

ηροσλιßψεων εηοχικοý προσωπικοý, η οποßο επιφÝπει στον φορÝο πρüσληψηs νο θÝτει με

σýμφωνη γνþμη του Α.Σ.Ε.Π. ειδικü προσüντο, τα οποßο προσιδιüζουν οτην λειτουργßο του.

λ,tÝχρι τþρα το ηροσüντο τηs nλιkios κοι τηs πολý κολÞs γνþσηs ξÝνηs γλþσσοs πογßωs

τßθενται οπü το Μουσεßο Ακρüποληs με την σýμφωνη γνþμη του Α.Σ.Ε.Π. εν üψει και τηs

επονολομβανüμενηs κüθε φορü οιτιολüγησηs οτο οικεßο Ýγγροφü μοs. που συνοδεýουν τα υπü

Ýγκριση σχÝδια ηροκηρýξεων.

Σε ü.τι οφορü την φτοýμαηη ηλικßο (üχι ανþτερη των 45 αþν) Ýχουμε εξηγÞσει με το Ýγγραφü

μοs npos το Α.Σ.Ε.Π. üτι σýμφωνα με το ισχýοντο &εθνþs. σε Ýνο σýγχρονο μουσεßο το

προσωηικü ασφολεßοs δεν πφιορßGτοι σmν ηοθητικι1 ποροκολοýθηση των επισκεπτþν. Ο

ρüλοs του εßνοι να βρßσκποι σε ουνεχÞ κßνηση. ορθοστοσßο κοι εγριlγορση. ÞÝγχονßοs

αδιολεßτπωs την οσφüλεια των εκθεμüτων, την ομαλι1 ροÞ των επισχεπτþν και την διατιφηση

του αρμüφντοs περιβüλλοντοs anüs μουσεßα; με ÜεθνÞ οκτινοβολßα. Το προσωπικü οσφαλεßαs

πρÝηει να διαχειρßξτοι οκüμη οποτελεσματικü το X-Ray LιηχονÞμοτα τηs εισüδου, το ηλεκτρονικü

σýστημο ποροκολοýθησηs. ολλü κοι κüθε πφßπτωση gιτüκτων πφιστατικιbν. ΕπιπλÝον πρÝπει
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νο βρßσκαοι σε συνεχþ ποιμüτητο δρüσηs γιο οτιδþποτε οπρüβλετπο μπορεß να συμβεß οε Ýνο

μουσεßο που διοχειρßζααι κοθημερινü περισσüτερουs οπü 4.ΟΟΟ - 5.ΟΟΟ εηισχÝητεs.

ΣυγκεκριμÝνο. αντ[θετο με τη συνÞθη τοκτικÞ. στο Μουσεßο Ακρüηοληs το προσωπικü

οσφαλεßοs πορομÝνει üρθιο κοθ' üλη τη διüρκειο τηs βüρδιοs σε διορκþ κßνηση, ενþ παρü}ιλrιλο

Ýχουγ υπüρξει ορκαü περιστατικü üηου η ταχýτητα επÝμβασηs του προσωηικοý οσφολεßαs

οπÝτρεψε κοτοcπροφÝs. Εν κοτακλεßδι, το προσωπικü ασφολεßοs του Μουσεßου Ακρüηοληs

ποφι üχι τον ποθητικü ρüλο ενüs παροτηρητÞ του επισκÝπτη, Φλü το ρüλο υηαλλÞλωγ εν

συνεχÞ εγρÞγορση. με üριστη ικονüτητα üροσηs χοι τοχýτοτο οντονοκλαοτικü, Ýτοιμων νο

παρÝμβουν γιο οποιοδÞποτε Ýκτοκτο ηφιστατικü. Γιο τουs ποροπüνω λüγουs, εßνοι οηοροßιητη

η ετοιμüτητο συμπεριφορüs κοι η σωματικι1 ολκþ, πρüγμο που επιβüλλει τον κοθορισμü

ανþτατου ορßου ηλικßαs Ýωs 45 Ým.

Σε ü.τι οφορü το φτοýμενο επßπεδο γνþσηs ξÝνηs γλþσσοs («πολý κολÞ») : το γεγονüs üτι ωs

ÞÜχιστο üριο γνþσηs Ýχει τεθεß κατü τον οργονισμü του Υπουργεßου Πολιτισμοý η «μÝφιο

γνþση», δηλοδÞ το κοτþτοτο εηßπεδο γνþσηs ξÝνηs γλþσσαs κατÜ το Παρüρτημο του Α.Σ.Ε.Π..

δεν οπογορεýει στο Μουσεßο Ακρüποληs, το οποßο δεν υπüγετοι στο πεδßο εφαρμογÞs του. νο

θÝσει ανþτερο επßπεδο ξÝνηs γλþσσοs. κοθ' üσον με βüση την εσωτφικιß οργüνωση κο!

λειτουργßο του συγκεκριμÝνου Μουσεßου το φυλοκτικü ηροσωηικü δεν ηεριορßφτοι στην αηλÞ

ποροκολοýθηση των εισερχομÝνων κοι εξφχομÝνων (πουs χþρουs του. ΦλÜ υποχρεουται ονü

πüσο στιγμÞ νο εξυπηρπεß τουs αλλοδοποýs επισκÝπτεs ονταποκρινüμαιο σε κüθε ερþτημα Þ

οßmμü τουs. Το διοφορετικü κοι nιo σýνθπο περιεχüμενο τηs εργοσßοs του φυλαχτικοý

προσωπικοý στο Μουοεßο Ακρüποληs συνεπüγετοι την üμεση επικοινωνßο του με το ολλοδοηü

κοινü του Μουσεßου κοι. κοτ'εηÝκτοση. εξυποκοýει τη δυνατüτητα πολý καλÞs ονüπτυξηs και

κοτανüησηs λüγου σε μßο ξÝνη γλþσσσ κοι üχι την μÝτριο γνþση ms. ΠρÝπει μÜλιοτο νο

σημειωθεß üτι η δυνατüτητα καλÞs συνεγνüησηs σε ξÝνη γλþσσο εßνοι οηαραßτητοs üροs τüσο

για την ικονοποιητικþ εξυπηρÝτησπ των επισκεπτþν του, πρüγμο που ενδιοφÝρει ιδιοßτερο. διüτι

το Μουσεßο Ýχει επιτýχει. þστε σημοντικü μÝροs των επισκεπτþν του νο το Ýχει εηισκεφθεß üνω

τηs μßοs φορüs. üσο και γlα την εýρυθμη λειτουργßα χοι την αοφÜλεια του Μουσεßου. οι οηοßεs

εξορτþντοι οποφασιστικü οπü την σωστÞ καθοδιlγηση του ΦÞοδαποý κοινοý οπü τουs

φýλοκεs,

του Μουσεßου Ακρüποληs

ΠοντερμολÞs


