
 

 

 

 

 

                                                                     Αθήνα, 5-7-2018 

 

 

ΘΕΜΑ: Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών (ΜΠΑΕ) 

 

 

 

Το άρθρο 344 του Ν. 4512/2018 ορίζει τη δημιουργία Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών 

Εργασιών (ΜΠΑΕ) «με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενου 

σε αρχαιολογικά έργα που εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών 

εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έργων τρίτων». Στον Νόμο αναφέρεται ότι θα 

ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα ορίζονται «οι ειδικότητες, οι 

κλάδοι και οι κατηγορίες εκπαίδευσης των μελών, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα και η σχετική μοριοδότηση αυτών…». 

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

εισηγείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τα εξής: 

1. Όλοι ανεξαιρέτως οι πτυχιούχοι με ειδίκευση στην Αρχαιολογία από Τμήματα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομότιμου Πανεπιστημίου της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ να έχουν δικαίωμα ένταξης στο 

Μητρώο.  

2. Να καταστεί υποχρεωτική η εγγραφή στο συγκεκριμένο Μητρώο για όλους τους 

αρχαιολόγους που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας σε αρχαιολογικά έργα που 

εκτελούνται από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, άλλους φορείς ή από ιδιωτικές τεχνικές 

εταιρείες.  

 

 

Επίσης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ εισηγείται να είναι απαραίτητο 

προσόν για την πρόσληψη συμβασιούχων για την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εργασιών 

(ανασκαφή, μελέτη ευρημάτων κ.λπ.) το Πτυχίο από Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας με 

ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Το 30% ποσοστό των θέσεων που προκηρύσσονται να 

απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους (αποφοίτους της τελευταίας πενταετίας) και για την κατάταξή 

τους  να λαμβάνεται υπόψιν ο βαθμός του πτυχίου. Τα μόρια να υπολογίζονται ως εξής: βαθμός 

πτυχίου x 1,10 = μόρια.  

 

Για τις υπόλοιπες θέσεις προτείνονται τα εξής επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία από Τμήματα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Προτείνεται η μοριοδότηση του πρώτου μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ως εξής: 120 + (βαθμός πτυχίου x 3) = 



μόρια. Τυχόν επιπλέον μεταπτυχιακά διπλώματα σπουδών σε συγγενικά της Αρχαιολογίας 

γνωστικά αντικείμενα θα μοριοδοτούνται ως εξής: 20 + (βαθμός πτυχίου x 3) = μόρια 

Για να αποφευχθεί η «συσσώρευση» τίτλων σπουδών προτείνεται να μοριοδοτείται ένας 

μόνον τίτλος ανά γνωστική περιοχή (αρχαιολογία, αρχαιομετρία κ.λπ.). 

 Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών με ειδίκευση στην Αρχαιολογία από Τμήματα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο θα μοριοδοτείται με 450 μόρια. 

 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας με ειδίκευση στην 

Αρχαιολογία από Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

ομότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η 

μεταδιδακτορική έρευνα θα μοριοδοτείται με 150 μόρια, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

δημοσιευθεί η μελέτη ως μονογραφία ή υπό μορφή άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά. 

 Βεβαιωμένη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ προϋπηρεσία σε αρχαιολογικά έργα. 

Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η κατάθεση δύο συστατικών επιστολών από διδάσκοντες 

στο πανεπιστήμιο ή πρώην προϊσταμένους-εργοδότες, από τις οποίες τουλάχιστον η μία να 

μην είναι παλαιότερη των δύο ετών. Να αναγνωρίζονται έως και δέκα έτη προϋπηρεσίας και 

για κάθε έτος να δίδονται 60 μόρια (δηλαδή 5 μόρια για κάθε μήνα εργασίας).  

 H πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα 

απαραίτητα προσόντα, δίχως επιπλέον μοριοδότηση. Η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή/και 

τρίτης ξένης γλώσσας θα πρέπει να μοριοδοτείται με 50 μόρια (εκάστη). 

 Tα κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας κ.λπ.) να 

μοριοδοτούνται με 50 μόρια συνολικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμεύονται να 

παραμείνουν στον τόπο εργασίας τους για όσο προβλέπεται από τις ανάγκες του φυσικού 

αντικειμένου σε περίπτωση συμβάσεων ή για δέκα έτη σε περίπτωση πρόσληψης με 

σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 Να μην μοριοδοτούνται επιπλέον επιτυχόντες εν αναμονή άλλων, εκκρεμών διαγωνισμών. 

Πρέπει να επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει τα πλέον κατάλληλα προσόντα για την 

εκάστοτε προκηρυχθείσα θέση. 

 

 

 

 

 


