Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr
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ΗΑΤΤΑ: Η χρυσή τοµή για το ωράριο λειτουργίας των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων
Με παρέµβαση του o ΗΑΤΤΑ ζήτησε να βρεθεί η χρυσή τοµή, για το ωράριο λειτουργίας των Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων, που θα ισχύσει µεταβατικά κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και µέχρις ότου
προσληφθούν οι πρόσθετοι εποχιακοί φύλακες, για την εφαρµογή του θερινού ωραρίου.
Η µεταβατική αυτή ρύθµιση πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες:
 To ενιαίο ωράριο µπορεί να µετατεθεί µερικώς, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι πρωινές, όσο και οι
απογευµατινές επισκέψεις
Παράλληλα, στους µεγάλους χώρους όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Ολυµπία, η Κνωσός, κλπ, θα πρέπει να
παραµείνει το ισχύον, πρωινό, ωράριο έναρξης λειτουργίας και διευρυµένο ωράριο, όπου αυτό είναι δυνατό,
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι εκδροµές της κρουαζιέρας.
Ο ΗΑΤΤΑ θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού και ιδιαίτερα τον αρµόδιο Υφυπουργό, κ. Πέτρο Αλιβιζάτο, για το ενδιαφέρον που επέδειξε για την
επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήµατος για τον ελληνικό τουρισµό.
Ο ΗΑΤΤΑ επισηµαίνει όµως παράλληλα, ότι θα πρέπει να υπάρξει µεγαλύτερη τόλµη και αποφασιστικότητα
ώστε να επιλεγούν ριζικές λύσεις, που θα εξορθολογήσουν όλο το πλέγµα λειτουργίας των Μουσείων και Αρχ.
χώρων και ιδιαίτερα:
- την αξιοποίηση του οκταώρου απασχόλησης του προσωπικού
το προσλαµβανόµενο προσωπικό να ασχολείται αποκλειστικά µε τα καθήκοντα της φύλαξης και γενικότερα να
υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού. Παράλληλα να οριοθετηθούν αυστηρά οι θέσεις εργασίας σε κάθε
χώρο, ώστε να γίνεται οικονοµία ανθρώπινων πόρων.
Με ευέλικτες ρυθµίσεις στο ωράριο µπορεί να εξασφαλιστεί η περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου.
Σε κάθε περίπτωση η ρύθµιση που επιτεύχθηκε από το Υπουργείο µε τη συµβολή του ΗΑΤΤΑ και του λοιπού
τουριστικού κόσµου και θα λειτουργήσει για το επόµενο δίµηνο, στοχεύει στην εξυπηρέτηση της τουριστικής
κίνησης στην κρίσιµη αυτή περίοδο, µέχρις ότου γίνουν οι προσλήψεις του εποχιακού προσωπικού.
Ο ΗΑΤΤΑ απευθύνει έκκληση στους αρχαιοφύλακες να συνδράµουν µε όλες τους τις δυνάµεις, την κοινή αυτή
προσπάθεια, προς όφελος του ελληνικού τουρισµού
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