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Αρ. Πρωτ.: 587
ΠΡΟΣ:
τα μέλη του ΣΕΑ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Επιτροπές του ΣΕΑ
Κατά την αποτίμηση της δράστης του Συλλόγου για την αντιμετώπιση των βλαπτικών διατάξεων
του σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες
διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η σύσταση τριών Επιτροπών του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Σκοπός της σύστασης των Επιτροπών είναι α) να διασφαλιστεί ότι ο
Σύλλογος θα παρακολουθεί αδιαλείπτως όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που
σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των μνημείων και β) να παραχθεί υλικό που θα προβάλει
και θα υπερασπίζεται τη δράση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ώστε αφενός να αναλάβουμε την
πρωτοβουλία προβολής του αρχαιολογικού έργου και της σημασίας του και αφετέρου να σχηματιστεί ένα
σύνολο δεδομένων που θα βρίσκεται στη διάθεση του Συλλόγου για άμεση χρήση, όποτε παραστεί
ανάγκη.
Τις Επιτροπές αυτές θα στελεχώσουν τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που θα
δηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον. Συντονιστικό ρόλο θα ασκούν ορισμένα επί τούτου μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αναλυτικά, οι Επιτροπές αυτές είναι:

•

η «Επιτροπή Παρακολούθησης του Νομοθετικού Έργου». Σκοπός της η παρακολούθηση του
νομοθετικού έργου της κυβέρνησης και των σχεδίων νόμων που προωθεί.

•

η «Επιτροπή των Οικονομικών Δεδομένων του έργου της Α.Υ.». Σκοπός της είναι η συγκέντρωση
και η επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια η παραγωγή ενός συνοπτικού ολιγοσέλιδου κειμένου,
που θα περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένες πληροφορίες για τη συμβολή της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας στην οικονομία της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη.

•

η «Επιτροπή Προβολής του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας». Σκοπός της είναι η παραγωγή
ευσύνοπτου έντυπου και οπτικού υλικού που θα τονίζει τη συμβολή της δράσης της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντός μας, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Παραδείγματος χάριν, προβολή εμβληματικών μνημείων που σώθηκαν εξαιτίας πρωτοβουλιών

της Α.Υ. πέρα ή σε αντίθεση προς τις αρχικές επιλογές της τότε κυβέρνησης ή και της κοινής
γνώμης, προβολή συγκεκριμένων παραδειγμάτων μνημείων που δεν θα υπήρχαν σήμερα αν
ίσχυαν κατά το παρελθόν ρυθμίσεις που παρακάμπτουν τις ελεγκτικές διαδικασίες του
Ν.3028/2002, παραγωγή βίντεο κλπ.
Ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει οι εργασίες των Επιτροπών αυτών (εκτός της πρώτης,
της οποίας το αντικείμενο είναι διαρκές) να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2017.
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν στον
κοινό σκοπό με τη συμμετοχή τους σε κάποια από τις παραπάνω Επιτροπές, να το δηλώσουν με την
αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΕΑ (archaeol HYPERLINK
"mailto:archaeol@otenet.gr"@
HYPERLINK
"mailto:archaeol@otenet.gr"otenet
HYPERLINK
"mailto:archaeol@otenet.gr". HYPERLINK "mailto:archaeol@otenet.gr" gr), μέχρι την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου
2017. Όπως αντιλαμβάνεστε, η επιτυχής επίτευξη των σκοπών της σύστασης των εν λόγω Επιτροπών είναι
ευθέως ανάλογη του ενδιαφέροντος και της φροντίδας που θα επιδείξουμε για τη στελέχωσή τους και την
ολοκλήρωση των εργασιών τους.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
Η Πρόεδρος
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