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2. Τους συναδέλφους µε σύµβαση αορίστου χρόνου
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Συνάδελφοι, µε ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουµε ότι πριν λίγες ηµέρες εγκρίθηκε
το νέο καταστατικό του Συλλόγου µας. Σύµφωνα µε την απόφαση της τελευταίας
γενικής µας συνέλευσης, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία εγγραφής των συναδέλφων
αορίστου χρόνου στον Σ.Ε.Α. και παράλληλα κινείται η διαδικασία για την άµεση
διενέργεια εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και αρχαιρεσιών. Η σχετική
ανακοίνωση για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα
σας αποσταλεί προσεχώς.
Το ∆.Σ. θα αποστείλει σε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες από ένα αντίγραφο του νέου
καταστατικού και παρακαλεί τους συναδέλφους να το αναρτήσουν στον πίνακα
ανακοινώσεων ή να το αναπαράξουν και να το µοιράσουν σε όλους τους
αρχαιολόγους. Το καταστατικό θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Σ.Ε.Α.
(www.sea.org.gr) από όπου, όποιος θέλει, µπορεί να το κατεβάσει.
Συνάδελφοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου, κατ’ επιταγήν του Σώµατος, όπως αυτό
εκφράστηκε στην τελευταία µας γενική συνέλευση, µε ιδιαίτερη χαρά σας καλούµε
άµεσα να λάβετε γνώση του νέου καταστατικού και να εγγραφείτε στον Σύλλογο
Ελλήνων Αρχαιολόγων, ώστε να µετάσχετε ως ενεργά και ισότιµα µέλη στις δράσεις
µας, στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες. Η ενεργός
συµµετοχή σας στον συνδικαλιστικό σας φορέα αποτελεί βασικό δηµοκρατικό
δικαίωµα και συγχρόνως υποχρέωση απέναντι στον κλάδο των αρχαιολόγων, ο
οποίος ενωµένος και ενδυναµωµένος από την δική σας µαχητική παρουσία θα
µπορέσει ακόµη πιο αποτελεσµατικά να προχωρήσει τις θεσµικές και οικονοµικές
διεκδικήσεις του για το συµφέρον των µνηµείων και των µελών του.
∆ιαθέτοντας πλέον την κρίσιµη µάζα και έχοντας επιτύχει την θεµελιώδη
συνδικαλιστική αρχή του ενός σωµατείου για τον κλάδο µας, οι αρχαιολόγοι του
ΥΠΠΟ θα διεκδικούν στο εξής τα αιτήµατά τους ξεκινώντας από σαφώς καλύτερη
αφετηρία.
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Α.
Με την αλλαγή του Υπουργού Πολιτισµού, ο Σ.Ε.Α. κατέθεσε στον κ. Λιάπη τα
αιτήµατα του κλάδου, θεσµικά και οικονοµικά. Ο Σ.Ε.Α. διεκδικεί µεταξύ άλλων:
- Άµεση µισθολογική αναβάθµιση µε βάση το ειδικό έργο που προσφέρουµε στον
τοµέα της προστασίας της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, δεδοµένου ότι το επίδοµα
αρχαιολογικών ερευνών δεν έχει αναπροσαρµοστεί τα τελευταία χρόνια.
- Άµεση αναπροσαρµογή των επιδοµάτων θέσεων ευθύνης.
- Άµεση αναπροσαρµογή της εκτός έδρας αποζηµίωσης στο ύψος που καθορίστηκε
προεκλογικά για τους µηχανικούς του ∆ηµοσίου. ∆ηλαδή 70 € την ηµέρα
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αποζηµίωση, 80€ δαπάνη διανυκτέρευσης προσαυξηµένη κατά 20% από Ιούλιο έως
Σεπτέµβριο και 0,15€ για κάθε χιλιόµετρο µε ΙΧ. Η σκανδαλώδης αυτή πολιτική
διακρίσεων κατά όλων των άλλων κλάδων του ∆ηµοσίου που υπεγράφη λίγες ηµέρες
πριν τις εκλογές από τους κκ. Σουφλιά και Αλογοσκούφη δεν µπορεί να γίνει ανεκτή.
Εφ’ όσον δεν αναπροσαρµοστεί µέσα στον επόµενο µήνα η αποζηµίωση και για τους
αρχαιολόγους, ο Σύλλογος είναι υποχρεωµένος να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η εξευτελιστική εκτός έδρας αποζηµίωση µάς
καταβάλλεται µε µεγάλη καθυστέρηση αποτέλεσµα να κινούµαστε µε δικά µας έξοδα
δανείζοντας ουσιαστικά το κράτος από τον πενιχρό µισθό µας! Για το πρωτοφανές
αυτό θέµα θα συνεργαστούµε και µε τους άλλους κλάδους του ΥΠΠΟ αλλά και µε
την Α∆Ε∆Υ.
- Άµεση πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων τµηµάτων σε όλες τις υπηρεσιακές
µονάδες.
- Άµεση ανάκληση της ρουσφετολογικής ρύθµισης µε την οποία το ωροµίσθιο
προσωπικό εγκρίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ και τελικά από τον
κοµµατάρχη του εκάστοτε υπουργού.
- Κατοχύρωση των πιστώσεων που θα δοθούν στην πολιτιστική κληρονοµιά µε την
νέα Προγραµµατική Περίοδο («∆΄ ΚΠΣ») και διαφάνεια στην διαδικασία
κατανοµής των πιστώσεων στα έργα πολιτισµού. Να αυξηθούν οι πιστώσεις που
προβλέπονται για τα µνηµεία και τα µουσεία. Άµεση θεσµοθέτηση
επιχειρησιακού προγράµµατος για τον Πολιτισµό για την επόµενη προγραµµατική
περίοδο.
- Κατοχύρωση της τακτής διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγων και στελέχωση
των περιφερειακών µονάδων µε επιστηµονικό, τεχνικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό.
- Ενδυνάµωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κατάργηση των παραϋπηρεσιών
που αποδιοργανώνουν την ολοκληρωµένη προστασία της µνηµειακής µας
κληρονοµιάς.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ
Ο Σ.Ε.Α. διεκδικεί την ικανοποίηση ειδικότερων αιτηµάτων που απασχολούν
πολλούς συναδέλφους µας, όπως η χορήγηση του επιδόµατος στους αρχαιολόγουςµουσειολόγους, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα Έργα και στο Τ∆ΠΕΑΕ, η
σύντµηση του χρόνου υπηρεσίας στους βαθµούς υπηρεσιακής ανέλιξης αναλογικά
και για το µεταπτυχιακό και για το διδακτορικό και όχι µόνο για ένα από τα δύο. Σε
περίπτωση που δεν ευοδωθεί σύντοµα πολιτική λύση στα παραπάνω θέµατα, ο Σ.Ε.Α.
µέσω των θιγόµενων µελών του θα τα διεκδικήσει δικαστικά.
Τον Σ.Ε.Α. έχει απασχολήσει επανειληµµένως η συστηµατική επιδείνωση του
καθεστώτος ελέγχου και προστασίας των µνηµείων του Αγίου Όρους, µε
τελευταίο κρούσµα σχετική προεκλογική κανονιστική διάταξη του ΥΠΕΞ. Την ίδια
στιγµή, εκχωρείται στην Μονή Βατοπεδίου µια τεράστια δηµόσια δασική έκταση
στην Χαλκιδική για τουριστική εκµετάλλευση χωρίς εισήγηση των αρµοδίων
Εφορείων, ενώ στην έκταση αυτή υπάρχουν σηµαντικές αρχαιότητες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
Συνάδελφοι, η θεσµοθέτηση της ερευνητικής άδειας που πέτυχε ο Σ.Ε.Α. είναι σε
πλήρη ισχύ και µπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε να απευθύνετε τις αιτήσεις µας µε τον
σχετικό φάκελο προς το Υπουργείο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια είµαστε
στην διάθεσή σας.
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ΟΙ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Συνάδελφοι, το ∆.Σ. του Σ.Ε.Α. παρακολούθησε στενά δια του προέδρου του που
ήταν συνεχώς επί τόπου, τα τραγικά γεγονότα των πυρκαϊών που έπληξαν την
Ελλάδα και ιδίως την Πελοπόννησο, θέτοντας σε κίνδυνο όχι µόνο την Ολυµπία αλλά
και πολλούς άλλους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία. Με δεδοµένο όµως ότι οι
ζηµιές στα µνηµεία και στους χώρους ήταν, ευτυχώς, περιορισµένες, από σεβασµό
στην απώλεια δεκάδων συνανθρώπων µας και στην ανυπολόγιστη καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος, ο Σύλλογος απέφυγε τις κραυγές και αθόρυβα αλλά
ουσιαστικά µερίµνησε ώστε να ληφθούν τα προσήκοντα µέτρα για την
αποκατάσταση των ζηµιών στα µνηµεία και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Ο Σ.Ε.Α.
εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτηµα της αποκατάστασης αλλά και των µέτρων
πρόληψης συµµετέχοντας ενεργά δια του προέδρου του στις οµάδες εργασίας για τα
πυρόπληκτα.
Η µεγαλύτερη φυσική καταστροφή από ιδρύσεως ελληνικού κράτους που αποκάλυψε
ανάγλυφα την τραγική έλλειψη συντονισµού και οργάνωσης, εκτός από τις βαρύτατες
κυβερνητικές ευθύνες στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, καταδεικνύει µε τον πιο
απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο την ανάγκη της στενής συνεργασίας της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε τους φορείς που έχουν ως έργο την περιβαλλοντική
προστασία (δασική υπηρεσία, επιθεωρητές περιβάλλοντος κλπ.), τόσο στο πεδίο
σχεδιασµού και πρόληψης όσο και στο επίπεδο λήψης µέτρων και αντιµετώπισης
πιθανών κινδύνων, γεγονός που συνηγορεί στην ανάγκη συστέγασης όλων αυτών των
υπηρεσιών σε ένα ενιαίο υπουργείο Πολιτισµού και Περιβάλλοντος.
∆υστυχώς, η κυβέρνηση και τα κόµµατα ούτε και τώρα φαίνονται να αφυπνίζονται
και να καταθέτουν ένα διαφορετικό σχέδιο για την βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας και
περιορίζονται σε µικροκοµµατική διαχείριση - εκµετάλλευση των συνεπειών της
λαίλαπας, επιβραβεύοντας και ανατροφοδοτώντας την νεοελληνική νοοτροπία του
καίω-χτίζω-νοµιµοποιώ. Πιστοί εκφραστές της κυρίαρχης συλλογικής νοοτροπίας
ούτε καν τόλµησαν να ψελλίσουν µέτρα όπως η άµεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων
της Ηλείας που καταπατούν ένα τεράστιο τµήµα του αιγιαλού της. Όµως, τα µνηµεία
και το φυσικό περιβάλλον συνιστούν τους δύο βασικούς πυλώνες για την
ποιότητα της ζωής µας και η ενιαία, συντονισµένη και αποτελεσµατική προστασία
τους οφείλει να αποτελεί στοιχειώδες πρόταγµα ενός ευνοµούµενου κράτους. Ο
Σ.Ε.Α. είναι αποφασισµένος να θέσει αυτά τα ζητήµατα και να αγωνιστεί δυναµικά
για την επίλυσή τους.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συνάδελφοι, όσοι επιθυµείτε να διαµείνετε στον ξενώνα του Σ.Ε.Α. ή χρειάζεστε
οποιαδήποτε άλλη πρακτική πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς, µε
ηλεκτρονικά µηνύµατα ή και να επισκέπτεστε τα γραφεία µας. Σηµειώνεται ότι οι
κλειδαριές της εισόδου στο κτήριο του Σ.Ε.Α. καταστράφηκαν λόγω των πολλών
αντικλειδιών και προχωρούµε στην αντικατάστασή τους. Εποµένως, όσοι επιθυµούν
να διαµείνουν στον ξενώνα, θα πρέπει να συνεννοούνται εγκαίρως µε την νέα
υπεύθυνη της γραµµατειακής υποστήριξης, κα Πόπη Μπούσουλα.
Για το ∆.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
Ο Πρόεδρος
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Η Γενική Γραµµατέας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙ∆Η
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