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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΛΠ.
[ARCHAEOLOGIST IN GREECE: JOB DESCRIPTION, ΕTC]

Επάγγελµα: Αρχαιολόγος [ Profession: Αrchaeologist ]
Ορισµός [ Definition ]: Ο αρχαιολόγος είναι ο επιστήµονας που ασχολείται
µε τον εντοπισµό, την έρευνα, την καταγραφή, την µελέτη και την δηµοσίευση
υλικών καταλοίπων του παρελθόντος, µε σκοπό την κατανόηση & την
ερµηνεία των κοινωνικο-πολιτισµικών δοµών των κοινωνιών από τις οποίες
προέρχονται τα ευρήµατα και επιπρόσθετα την προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι
σήµερα.
Περιγραφή Επαγγέλµατος [Job Description]: Ο αρχαιολόγος ασχολείται µε
τη µελέτη των ιστορικών πηγών, την έρευνα και την ανασκαφή περιοχών, για
τις οποίες γνωρίζοµε (ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις) ότι περιλαµβάνουν
αρχαιολογικό υλικό, την χρονολογική και πολιτισµική ταξινόµηση των
αρχαιολογικών ευρηµάτων, καθώς και τον καθαρισµό, την αποκατάσταση και
ανάδειξη των ιστορικών µνηµείων.
Τελικός σκοπός του επιστήµονα αρχαιολόγου, είναι να οδηγηθεί αλλά και να
οδηγήσει στη γνώση και την ερµηνεία των πολιτισµών του παρελθόντος,
συµβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχαιολογικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς του κάθε τόπου.
Η αρχαιολογική έρευνα και η ανασκαφή αποτελούν ιδιαίτερα χρονοβόρες και
κοπιαστικές διαδικασίες, που όµως προσδίδουν ικανοποίηση υψηλού βαθµού
στον ερευνητή αρχαιολόγο.
Κατά τη διάρκεια της ανακάλυψης, ανασκαφής, µεταφοράς και συντήρησης
των ευρηµάτων ή των µνηµείων, απαιτούνται από τον αρχαιολόγο ιδιαίτερα
προσεκτικοί και ακριβείς χειρισµοί, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ζηµιάς.
Ο αρχαιολόγος χρειάζεται να διαθέτει οργανωτικές και συντονιστικές
ικανότητες, να συνεργάζεται αρµονικά µε τους συναδέλφους του και τα λοιπά
µέλη της διεπιστηµονικής οµάδος και του συνεργείου που λαµβάνουν µέρος
στις ανασκαφές και τα λοιπά αρχαιολογικά έργα.
Μία ιδέα ως προς τα καθήκοντα που έχει να ασκήση ένας αρχαιολόγος υπάλληλος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και κυρίως των περιφερειακών
υπηρεσιών αυτής, δίδεται από την απαρίθµηση των αρµοδιοτήτων των
Εφορειών Αρχαιοτήτων (Π∆ 191/2003):
• διατήρηση και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων
• προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει
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• κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων
• εξέταση αιτηµάτων εκτέλεσης έργων που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τους
αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνηµεία
• προγραµµατισµός και διενέργεια ανασκαφών και οιασδήποτε µορφής αρχαιολογικής
έρευνας
• τήρηση αρχείου όλων των ανασκαφών και των αρχαιολογικών ερευνών άλλης µορφής
• καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρηµάτων
• αρχαιολογική µελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί µνηµείων ή πλησίον
µνηµείων και των έργων συντήρησης επί µνηµείων, αρχαίων αντικειµένων και έργων
τέχνης και επιστηµονική µελέτη παντός σχετικού µε τα παραπάνω αναφερόµενα θέµατα
• προγραµµατισµός και εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση,
ευπρεπισµό και διαµόρφωση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνηµείων
• διερεύνηση και καταγραφή της απαιτούµενη αρχαιολογικής τεκµηρίωσης και αξιολόγησης,
προκειµένου να προχωρήση η δι' αυτεπιστασίας µελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων,
αποτύπωσης και τοπογράφησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης µνηµείων,
διαµόρφωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων
• εποπτεία των ερευνών των επιστηµονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισµών
της ηµεδαπής και των Ξένων Αποστολών και Σχολών, που είναι εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα
• κατάρτιση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων,
• δίωξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνοµης διακίνησης αρχαίων
• εκπόνηση και εφαρµογή µουσειολογικών και µουσειογραφικών µελετών
• έκθεση των αρχαιολογικών αντικειµένων στα Μουσεία και τις Συλλογές της Εφορείας
Αρχαιοτήτων
• διαχείριση και εν γένει τάξη και ευπρέπεια των εν λόγω µουσείων και επιστηµονική µελέτη
των συναφών ζητηµάτων
• χορήγηση άδειας µελέτης αρχαίων αντικειµένων εντός των Μουσείων και των Συλλογών
• χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία στα
δικαιούµενα πρόσωπα
• χορήγηση άδειας εξαγωγής µη προστατευοµένων από τη νοµοθεσία πολιτιστικών
αγαθών
• σχεδιασµός, οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή µονίµων,
εκθέσεων, σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού
• σχεδιασµός, οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων,
προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε µουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, µε σκοπό την ενίσχυση του
κοινωνικού ή παιδευτικού ρόλου των µουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων και την
ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς, και εφαρµογή των σχετικών
εγκυκλίων και οδηγιών
• συνεργασία µε τους συντηρητές αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην συντήρηση
των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων, καθώς και στην συντήρηση, αποκατάσταση και
αισθητική παρουσίαση των µνηµείων και πολιτιστικών αγαθών.
• οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Εκπαίδευση [Education] : Ο αρχαιολόγος σπουδάζει στα Τµήµατα ΙστορίαςΑρχαιολογίας των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και ισότιµων του εξωτερικού, τα
οποία µετά τετραετή φοίτηση χορηγούν Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας µε
κατεύθυνση Αρχαιολογία.
Η εξειδίκευση που αποκτά είναι ανάλογη µε το χώρο και την ιστορική περίοδο
που καλύπτουν οι έρευνές του. Η εξειδίκευση αυτή µπορεί να αποκτηθεί µε
ερευνητική ενασχόληση κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών, καθώς και
µετά την κτήση του πτυχίου, αλλά και µε σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο
(µονοετές ή διετές µεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης στην Ελλάδα ή
αντίστοιχο Master αλλοδαπού ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωµα).
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Χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος [Professional Characteristics] : Τα
βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επιστήµονα αρχαιολόγο, είναι ο
σεβασµός για την ιστορική και πολιτισµική κληρονοµιά του κάθε λαού και το
ενδιαφέρον του για την αναζήτηση της ιστορίας.
Kαθώς η επιστήµη της Αρχαιολογίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε άλλες
ανθρωπιστικές επιστήµες, όπως η Ιστορία, η Ιστορία της Τέχνης, η
Κοινωνιολογία, η Εθνολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, αλλά και µε φυσικές
επιστήµες, όπως η Αρχαιοµετρία, η Παλαιοζωολογία κλπ. είναι χρήσιµο για
τον αρχαιολόγο να γνωρίζει και να ενηµερώνεται για θέµατα που αφορούν
τους τοµείς αυτούς, αλλά και να συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους
επιστήµονες, ώστε να αποκτά µια ολοκληρωµένη και τεκµηριωµένη άποψη
για το αντικείµενο της επιστηµονικής του έρευνας.
Τέλος, οφείλει να δείχνει υπευθυνότητα και συνέπεια στο ζήτηµα της
επίβλεψης των αρχαιολογικών χώρων, της αναστήλωσης και της συντήρησης
των ιστορικών µνηµείων, ώστε να προάγει το πνεύµα του σεβασµού και της
αγάπης για την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά του κάθε λαού.
Επαγγελµατικές δυνατότητες – προοπτικές [ Professional Possibilities
and Perspectives ] :
Οι αρχαιολόγοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα
• σε πολιτιστικά ιδρύµατα, φορείς και οργανισµούς,
• σε µουσεία,
• σε αρχαιολογικές ανασκαφές1,
• στην επίβλεψη των αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη των
ιστορικών µνηµείων της χώρας µας.
Οι απόφοιτοι των Τµηµάτων Αρχαιολογίας µπορούν να επιλέξουν και να
διεκδικήσουν πρόσληψη σε θέσεις του δηµοσίου, όπως
• στο Υπουργείο Πολιτισµού,
• στις Νοµαρχίες,
• στους δήµους και κοινότητες
ή του ιδιωτικού τοµέα, όπως

1

Για να ορισθή αρχαιολόγος ως διευθυντής ανασκαφής απαιτείται η ύπαρξη προσθέτων όρων:
1. Προκειµένου να ορισθή ένας αρχαιολόγος ως διευθυντής συστηµατικής αρχαιολογικής
ανασκαφής απαιτείται να έχη πενταετή ανασκαφική εµπειρία µετά την κτήση του πτυχίου και
δύο συνθετικές δηµοσιεύσεις αναφερόµενες σε ανασκαφές ή ανασκαφικά ευρήµατα
(Ν.3028/2002, άρθρο 36 παρ.4)
2. Προκειµένου να ορισθή ένας αρχαιολόγος ως διευθυντής σωστικής αρχαιολογικής
ανασκαφής απαιτείται να έχη τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εµπειρία και να µη έχη
εκκρεµότητες ως προς τις ετήσιες επιστηµονικές εκθέσεις που οφείλουν να καταθέτουν οι
αρχαιολόγοι µέχρι τέλους Απριλίου του εποµένου έτους (Ν.3028/2002, άρθρ.37 παρ.2)
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• σε ιδιωτικά µουσεία και οργανισµούς διατήρησης και προώθησης
της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου,
• σε αρχαιοπωλεία
• σε εκδοτικούς οίκους και εφηµερίδες ως επιµελητές κειµένων
Ακόµη, µπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές
• σε αντίστοιχα τµήµατα Πανεπιστηµίων
• στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
ή και να αποκτήσουν
• άδεια ξεναγού ιστορικών χώρων, µνηµείων και µουσείων.
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος:
Α) Υπουργείο Πολιτισµού:
1. Ο Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων περιλαµβάνει 1106 θέσεις
Προσόντα διορισµού ορίζονται το Πτυχίο Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας. Οι αρχαιολόγοι του κλάδου
διακρίνονται στις ειδικότητες (α) Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
και (β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.
2. Ο κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων περιλαµβάνει 12 θέσεις
Προσόντα διορισµού ορίζονται αυτά του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων και
επιπλέον τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών Μουσειολογίας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής
3. Ο κλάδος ΠΕ Ιστορικών της Τέχνης περιλαµβάνει 20 θέσεις.
Στον κλάδο γίνονται δεκτοί και οι έχοντες πτυχίο τµήµατος Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Τέχνης ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής
Οι πρόσληψη στους ανωτέρω κλάδους (1) έως (3) γίνεται κατόπιν
γραπτών εξετάσεων που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ, ανεξάρτητη αρχή).
4. Αρχαιολόγοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στο Υπουργείο Πολιτισµού έχουν δηµιουργηθή προσφάτως (450) θέσεις
αρχαιολόγων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προερχόµενοι
από µετατροπή συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Π∆164/2004).
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5. Για την πρόσληψη αρχαιολόγων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (µέχρι 1390 ώρες το έτος) απαιτείται Πτυχίο Τµήµατος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία, Πανεπιστηµίου της
ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Η πρόσληψη
αυτή ενεργείται κατόπιν
• ανακοινώσεως της Υπηρεσίας που εκτελεί το αρχαιολογικό έργο,
• υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων,
• αξιολογήσεως και προτάσεως της Υπηρεσίας που εκτελεί το αρχαιολογικό έργο προς την
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού,
• επιλογής των επιτυχών υποψηφιοτήτων από την Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και
• προσλήψεως των επιλεγέντων αρχαιολόγων από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας που
εκτελεί το αρχαιολογικό έργο

Οι αρχαιολόγοι που προσλαµβάνονται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού πρέπει να είναι ΄Ελληνες πολίτες ή πολίτες των
κρατών - µελών της ΕΕ. Οι τελευταίοι όµως δεν µπορούν να καταλάβουν
θέσεις ευθύνης που συνεπάγονται άσκηση δηµοσίας εξουσίας (Γενικοί
∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές, Τµηµατάρχες κλπ.)
Β) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.):
Οι αρχαιολόγοι µπορούν
• να εκλεγούν ως ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.) στις βαθµίδες
Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής
ή
• να προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ως Ειδικοί Επιστήµονες σε Τµήµατα Ιστορίας-Αρχαιολογίας,
Εθνογραφίας και τµήµατα συναφών γνωστικών αντικειµένων των
ελληνικών Α.Ε.Ι.
Για την εκλογή ή την πρόσληψή τους αντίστοιχα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., να είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος αντίστοιχης εξειδίκευσης, να διαθέτουν
αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και πρωτότυπα επιστηµονικά
δηµοσιεύµατα.
Για τους πολίτες κράτους-µέλους της Ε.Ε. απαιτείται ακόµη η κατοχή πτυχίου
ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτηρίου Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Γ) ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:
Στον κλάδο ΠΕ2 της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διορίζονται, µεταξύ
άλλων, και οι έχοντες Πτυχίο Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής.

6
Στην περίπτωση ισοτίµου πτυχίου της αλλοδαπής, ο υποψήφιος πρέπει να
έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου . Αν δεν έχει
απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση,
που χορηγείται κατόπιν εξέτασης, για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας, καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας.
∆) Ξεναγοί: άδεια άσκησης του επαγγέλµατος ξεναγού στην Ελλάδα µπορεί
να χορηγηθεί σε Έλληνες πολίτες, που είναι πτυχιούχοι της Σχολής Ξεναγών
του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, καθώς και σε πολίτες κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης2. Οι κάτοχοι πτυχίου Ιστορίας-Αρχαιολογίας
εγγράφονται στην Σχολή Ξεναγών εξεταζόµενοι σε ολιγώτερα µαθήµατα σε
σχέση µε τους λοιπούς υποψηφίους, και µπορούν να απαλλαγούν από την
παρακολούθηση ορισµένων µαθηµάτων3.
Ασυµβίβαστα [ Incompatibilities ]:
1. «Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελµα σχετίζεται ή σχετιζόταν µε την
προστασία µνηµείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έµπορος νεότερων µνηµείων ή
υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασκούν
παρόµοια επιχείρηση, δεν µπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων»
(Ν.3028/2002, άρθρο 31 παρ.2).
2. «Η άδεια [ αρχαιοπώλου ] χορηγείται, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνώµη του
Συµβουλίου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που: ...γ) δεν έχουν αναγνωρισθεί
ως συλλέκτες µνηµείων και δεν ασκούν επάγγελµα που σχετίζεται ή σχετιζόταν
µε την προστασία µνηµείων» (Ν.3028/2002, άρθρο 32, παρ.2)
3. «Τα µέλη του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού και των µουσείων
του άρθρου 45 που ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ν.Π.Ι.∆. του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα
στο εµπόριο µνηµείων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών. ∆εν επιτρέπεται να
χορηγούν πιστοποιητικά γνησιότητας ή να προβαίνουν σε εκτίµηση της
χρηµατικής αξίας τέτοιων αγαθών, παρά µόνο εάν τους ανατεθεί από την
προϊστάµενή τους αρχή ή τους ζητηθεί από άλλη δηµόσια αρχή» (Ν.3028/2002,
άρθρο 32, παρ.12).
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Υπό ορισµένους πρόσθετους όρους, Ν.710/1977 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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