Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης
1. Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης (άρθρα 9, 10 Ν.
3711/2008, 3, 4 Π.Δ. 64/2013) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.
2. Προθεσμία-τρόπος συμμετοχής: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την
31.10.2020 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης
(κτίριο Weiler Μακρυγιάννη 2-4 ΤΚ 11742 Αθήνα) σε κλειστό φάκελο που: α)
απευθύνεται στο «Μουσείο Ακρόπολης - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υποθέσεων - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Weiler, οδός Μακρυγιάννη 2-4,
Τ.Κ. 11742 Αθήνα», β) φέρει την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», γ) αναφέρει
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση e-mail του υποψηφίου.
3. Γενικά προσόντα υποψηφίων: α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον είναι άριστοι γνώστες της
ελληνικής γλώσσας, β) να έχουν τα προσόντα διορισμού και να μην έχουν κωλύματα
διορισμού (άρθρα 5-10 Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007).
4. Ειδικά προσόντα υποψηφίων: α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής στην Αρχαιολογία ή την Ιστορία της Τέχνης ή την Μουσειολογία, β)
διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισοτίμου τίτλου της
αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με την κλασική αρχαιολογία, την ιστορία της
τέχνης της κλασικής αρχαιότητας ή εν γένει προς τους κατά νόμον σκοπούς, τον
χαρακτήρα και την λειτουργία του Μουσείου, γ) δημοσιεύσεις αναγνωρισμένων και
έγκριτων επιστημονικών εργασιών, στην Ελλάδα ή διεθνώς, σε αντικείμενο συναφές
με την κλασική αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης της κλασικής αρχαιότητας ή εν
γένει προς τους κατά νόμον σκοπούς, χαρακτήρα και την λειτουργία του Μουσείου,
δ) άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας
(πλην της ελληνικής), ε) τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική πείρα σε ανάλογη
θέση ευθύνης σε αρχαιολογικό Μουσείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.
5. Πλήρες κείμενο της Διεθνούς Πρόσκλησης (με αρ. πρωτ. 4099/24.6.2020)
και των Παραρτημάτων αναρτήθηκε στην ενότητα «Διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας
του Μουσείου Ακρόπολης (http://www.theacropolismuseum.gr) και στη Διαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr/f/mouseioacropolis).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης
Καθ. Δημήτριος Παντερμαλής

