ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Συνάδελφοι,
Η Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων είναι µια κίνηση αρχαιολόγων, µονίµων και
αορίστου χρόνου, η οποία συγκροτήθηκε µετά τις ριζικές αλλαγές που επήλθαν στο
ΣΕΑ. Πιστεύουµε ότι θεµέλιο της δηµοκρατίας είναι η πολυφωνία και όχι η επίπλαστη
ενότητα ετερόκλητων συµµαχιών. Για το λόγο αυτό και παρά την παραπλανητική
εγκύκλιο του απερχόµενου Δ.Σ. στις 10-12-2007 για εκλογές µε ενιαίο ψηφοδέλτιο,
επιλέγουµε να διατυπώσουµε τη δική µας αυτόνοµη και ξεκάθαρη θέση. Η ενότητα
του κλάδου δεν διασφαλίζεται µε συµφωνίες αυτόκλητων ηγετικών στελεχών ερήµην
του σώµατος των αρχαιολόγων. Οικοδοµείται µέσα από ανοικτές διαδικασίες,
καλόπιστες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες, που τελικά οδηγούν στην πραγµατική
σύγκλιση των απόψεων. Άλλωστε, στις εκλογές συµµετέχουν δύο ακόµα ψηφοδέλτια
από νέους συναδέλφους.
Πεποίθησή µας είναι ότι πρωταρχική σηµασία έχει η διαφύλαξη και
αναβάθµιση του κύρους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ζήτηµα ιδιαίτερα επίκαιρο
µετά τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στο ΥΠΠΟ, καθώς και η κατοχύρωση του
επιστηµονικού και διοικητικού έργου των αρχαιολόγων, που υπηρετούν σε αυτήν. Αν
και πρώτιστο µέληµα του Συλλόγου µας θα έπρεπε να είναι η προάσπιση αυτών των
αρχών, εντούτοις το Δ.Σ. του ΣΕΑ δεν αντέδρασε στον διασυρµό της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, εξ αφορµής των πρόσφατων γεγονότων, παρά µόνο καθυστερηµένα και
κάτω από την πίεση της ανοικτής επιστολής προς τον Υπουργό Πολιτισµού µε τις
υπογραφές 105 συναδέλφων.
Είναι γεγονός ότι το κύρος του ΣΕΑ τραυµατίστηκε από τις µεθοδεύσεις του
απερχόµενου Δ.Σ. για την παράταση της θητείας του. Τα αποτελέσµατα ήταν:
● να δηµιουργηθεί κλίµα έντασης και αντιπαραθέσεων, πρωτόγνωρο στη µακρά
παράδοση του Συλλόγου µας, που είχε µείνει µακριά από κατευθυνόµενες
συνδικαλιστικές πρακτικές και κοµµατικές διελκυστίνδες,
● να µην έχει ο ΣΕΑ ισχυρή εκλεγµένη αντιπροσώπευση στο κρίσιµο διάστηµα της
προεκλογικής περιόδου στη χώρα µας και

• να µην αρθρώνει λόγο σε φλέγοντα ζητήµατα, όπως οι πυρκαγιές στην Ολυµπία
και η εδώ και µήνες παραχώρηση δηµοσίων εκτάσεων στο Άγιο Όρος.
Η Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων πιστεύει ότι ο ΣΕΑ, για να εξακολουθήσει να
παίζει ουσιαστικό, εάν όχι καθοριστικό ρόλο, πρέπει να διατηρήσει τον διττό του
χαρακτήρα:

● ως συνδικαλιστικό όργανο που θα προασπίζεται και θα διεκδικεί σθεναρά τα
οικονοµικά συµφέροντα και τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας των
µελών του, και
●

ως επιστηµονικό σωµατείο, που θα αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και θα

διαµορφώνει θέσεις για το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δηλαδή την
αναζήτηση, προστασία και ανάδειξη των µνηµείων του τόπου µας.
Για το λόγο αυτό, η Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων υποστηρίζει ότι η παρουσία των
µελών του ΣΕΑ στις δράσεις του Συλλόγου πρέπει να είναι µαζική και ενεργή. Είναι
ριζικά αντίθετη µε την δηµιουργία επαγγελµατιών συνδικαλιστών, καθώς και µε τη
χρησιµοποίηση της συνδικαλιστικής ιδιότητας για την ικανοποίηση προσωπικών
βλέψεων και την εξασφάλιση αξιωµάτων. Η συµµετοχή στα όργανα διοίκησης του
Συλλόγου πρέπει να χαρακτηρίζεται από εναλλαγή προσώπων και ρόλων, ώστε να
αποφεύγεται η δηµιουργία φαύλων καταστάσεων.
Εµείς ως Πρωτοβουλία Αρχαιολόγων διεκδικούµε:
►

Την επαγγελµατική και επιστηµονική διασφάλιση των αρχαιολόγων της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την κατοχύρωση των πνευµατικών τους δικαιωµάτων.
►

Την οµαλή ένταξη των αρχαιολόγων αορίστου χρόνου στην ιεραρχία της

Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις συνταγµατικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις, µακριά από
αβάσιµες, ψηφοθηρικές υποσχέσεις.
►

Τη µισθολογική αναβάθµιση των µελών του ΣΕΑ.

►

Την εξοµοίωση του επιδόµατος αρχαιολογικών ερευνών µε το αντίστοιχο

επίδοµα των µηχανικών του ΥΠΠΟ και την ενσωµάτωσή του στο βασικό µισθό,
καθώς και τη γενναία αύξηση του επιδόµατος ευθύνης.
►

Την τακτή πρόσληψη νέων αρχαιολόγων µε βάση τη θεσµοθετηµένη

διαδικασία του διαγωνισµού.
►

Την αύξηση των χρηµατοδοτήσεων προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, την

επαρκή στελέχωσή τους σε όλους τους κλάδους εργαζοµένων και την εξασφάλιση
της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για να µπορούν αυτές απρόσκοπτα να
επιτελούν το έργο τους, εν όψει µάλιστα της ενεργοποίησης του Οργανισµού για τη
δηµιουργία τµηµάτων.
►

Tην αναδιοργάνωση και αναβάθµιση του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και

Απαλλοτριώσεων, ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται:
●

η προώθηση των απαλλοτριώσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς, οι οποίες

ουσιαστικά έχουν ανασταλεί, και

●

η έγκαιρη έκδοση του Αρχαιολογικού Δελτίου, για τη διάσωση και προβολή

του ανασκαφικού και εν γένει του αρχαιολογικού έργου της Υπηρεσίας µας.
►

Την προκαταβολή της εκτός έδρας αποζηµίωσης, όπως ορίζει ο νόµος, και

την εξοµοίωσή της µε αυτήν των µηχανικών του ΥΠΠΟ.
►

Την ενεργοποίηση της διαδικασίας για τη χορήγηση της πρόσφατα

θεσµοθετηµένης ερευνητικής άδειας και την επανέναρξη των χρηµατοδοτήσεων για
συστηµατικές ανασκαφές υπό την διεύθυνση αρχαιολόγων της Υπηρεσίας.
►

Τη διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων για την προβολή του έργου της

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
►

Τη συνεχή επιµόρφωση του συνόλου των αρχαιολόγων επί διοικητικών

θεµάτων και χειρισµού της νέας τεχνολογίας και την πραγµατοποίηση εισαγωγικών
σεµιναρίων για τους συναδέλφους αορίστου χρόνου.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
1. Αγγελοπούλου Αναστασία
2. Ανδρίκου Ελένη
3. Κακαβάς Γεώργιος
4. Καραπαναγιώτου Άννα Βασιλική
5. Κατσάλη Σοφία
6. Κόλια Ερωφίλη - Ίρις
7. Κουτσουφλάκης Γεώργιος
8. Λαναρά Χαρίκλεια
9. Μπάνου Ελένη
10. Νικολόπουλος Ευάγγελος
11. Ντόβα Χρυσάνθη (Ανθή)
12. Τσιλιπάκου Αγαθονίκη (Νίκη)
13. Χατζηδηµητρίου Αθηνά
14. Ψάλτη Αθανασία
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Γκαδόλου Αναστασία
2. Χιδίρογλου Μαρία

