
Συμμετοχή στην ανασκαφική έρευνα  

των Τομέων Ι και ΙΙΙ αρχαίας Ελεύθερνας 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

1) Η ανασκαφική έρευνα των Τομέων Ι και ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί μόνο σε χώρους όπου δεν 

είναι δυνατή η επίσκεψη, πλην των εργαζομένων και συμμετεχόντων στην ανασκαφή. 

2) Υπάρχει πρόβλεψη για τη διαμονή μικρού αριθμού φοιτητών ώστε να τηρούνται οι 

προϋποθέσεις της Υγειονομικής Επιτροπής. 

3) Η εστίαση των φοιτητών θα λαμβάνει χώρα σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους 

εστίασης με τις αποστάσεις που προβλέπονται από την Υγειονομική Επιτροπή. 

4) Στον χώρο της ανασκαφής θα υπάρχουν υγρά αντισηπτικά χεριών, αντισηπτικά μαντήλια 

προς χρήση πλαστικά ποτήρια κλπ. Ωστόσο μπορεί έκαστος να έχει και δικά του προσωπικά 

είδη υγιεινής (σαπούνι, πλαστικά ποτήρια κλπ.). 

5) Θα τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων όχι μόνον κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής (άλλωστε οι τομές μεγαλύτερες των 4 Χ 4 μ. το επιτρέπουν) αλλά και κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων. 

6) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής όχι μόνον έκαστος για τον 

εαυτό του αλλά και για τους συναδέλφους και τους γύρω του. Επιπρόσθετα προσωπικά μέτρα 

υγιεινής είναι αυτονόητο όχι μόνον ότι επιτρέπονται αλλά και επιβάλλονται. 

Ως εκ των ανωτέρω, η δήλωση για συμμετοχή στη φετινή ανασκαφική έρευνα 

εναπόκειται στην αποκλειστική ατομική ευθύνη ενός εκάστου φοιτητή/τριας, όπως και 

πέρσι. 

Καθαρά ατομική είναι επίσης η ευθύνη κατά την ενδεχόμενη απουσία τα Σαββατοκύριακα 

στο Ρέθυμνο ή αλλού, ώστε να μην συγχρωτίζονται οι συμμετέχοντες σε χώρους και 

εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων (μπαρ, εστιατόρια, καφενεία, παραλίες κλπ.) όχι μόνον 

για την προστασία ενός εκάστου αλλά και των υπολοίπων μελών της ανασκαφής, καθώς 

ουδεμία ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι της ανασκαφής. 

Εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός συμμετοχών τα ονόματα των προκριθέντων θα ανακοινωθούν 

και θα αναρτηθούν εγκαίρως. Σας γνωστοποιούμε ότι η ανασκαφή θα διαρκέσει από 

13/06/2021 έως 07/08/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 

26/05/2021 στην κα Βικτώρια Κουντούρη (anaskafieleuthernas@gmail.com). Παρακαλείστε 

να επισυνάπτετε αναλυτική βαθμολογία και να σημειώνετε τα εξής στοιχεία: α) 

Ονοματεπώνυμο, β) Α.Μ. γ) Εξάμηνο σπουδών και δ) Προηγούμενη ανασκαφική εμπειρία. 

Όσοι/όσες επιλεγούν θα λάβουν e-mail με περισσότερες πληροφορίες για την ανασκαφή. 

     Ο Διευθυντής της Ανασκαφής 

      Ομ. Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης 


