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ΠΡΟΣ: Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων
(Σ.ΕΚ.Α.)
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Υφυπουργού ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις αρχαιολόγων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρ. 3247/15-02-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σάς γνωρίζουμε ότι οι θέσεις Αρχαιολόγων με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσονται ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες και την φύση των υλοποιούμενων έργων.
Ειδικότερα, οι θέσεις Αρχαιολόγων για την υλοποίηση έργων τρίτων (π.χ. εθνικές οδοί,
κατασκευή δικτύων ύδρευσης ή δικτύων μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων, κ.ά.) προκηρύσσονται
χωρίς την απαίτηση εξειδίκευσης, λόγω του πιθανού εντοπισμού αρχαιοτήτων διαφόρων
χρονολογικών περιόδων κατά την εκτέλεσή τους.
Ωστόσο, όταν πρόκειται για έργα αποκατάστασης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων,
συγχρηματοδοτούμενα ή μη, ή εκθέσεις μουσείων και συλλογών, ενδέχεται να προκηρύσσονται
θέσεις Αρχαιολόγων με την απαίτηση εξειδίκευσης, ανάλογα με την περίοδο χρονολόγησής τους και
τις ανάγκες των έργων.
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η διάκριση στην ειδικότητα των Αρχαιολόγων μεταξύ
Προϊστορικών-Κλασικών, Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών, Μουσειολόγων κ.λπ, προβλέπεται στον
Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. 74, 75, Π.Δ. 4/2018, ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) και
τεκμαίρεται περαιτέρω από την ύπαρξη διαφορετικών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων (ΠροϊστορικώνΚλασικών και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών), καθώς και από την λειτουργία διακριτών Τμημάτων στις
Εφορείες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων).
Το Υπουργείο Πολιτισμού καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει την δυνατότητα
εύρεσης εργασίας σε νέο επιστημονικό προσωπικό, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιστημονική
αρτιότητα για τα έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και τα έργα Μουσείων που εκτελεί.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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