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Συνάδελφοι,
Οι εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 2008 είναι η αρχή για την πορεία του νέου
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Η τροποποίηση του καταστατικού µας τον
περασµένο χρόνο προσφέρει ένα νέο πλαίσιο συνδικαλιστικής και
ευρύτερα συλλογικής δράσης, που, αν το εκµεταλλευτούµε σωστά, θα
µπορέσουµε να επιτύχουµε στόχους που έµοιαζαν ως σήµερα ανέφικτοι.
Ήδη στην Γενική Συνέλευση του Δεκεµβρίου οι µετέχοντες στην ΕΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΣΔΑ) καταθέσαµε πρόταση για
την συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, χωρίς αποκλεισµούς και
διακρίσεις προκειµένου ο Σύλλογος να αποφύγει τις εντάσεις και τις
παραταξιακές αντιθέσεις σε αυτό το κρίσιµο σταυροδρόµι της ιστορίας του.
Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια τελικά δυναµιτίστηκε από πρωτοβουλίες
άλλων παρατάξεων.
Με αυτό το δεδοµένο, µέσα από ένα ανοικτό κάλεσµα, συγκροτήσαµε ένα νέο
διαπαραταξιακό, ενωτικό και δυναµικό σχήµα, το οποίο συµµετέχει στις
προσεχείς αρχαιρεσίες. Σε αυτό συµµετέχει σύσσωµο το απερχόµενο
Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου καθώς και πολλοί παλαιοί και νέοι
συνάδελφοι, µόνιµοι και αορίστου χρόνου. Η ΕΣΔΑ δεν είναι µια ευκαιριακή
συµµαχία αλλά µια κίνηση µε προοπτική να συµβάλει στην όσµωση
παλιών και νέων µελών, να οδηγήσει στην ανασύνθεση του συνδικαλιστικού
φορέα των αρχαιολόγων, ξεπερνώντας αγκυλώσεις, νοοτροπίες και σχήµατα
που κυριαρχούσαν µέχρι σήµερα στον ΣΕΑ ή στον συνδικαλιστικό χώρο των
µέχρι πρόσφατα συµβασιούχων. Στο ψηφοδέλτιό µας συµµετέχουν παλιά
και νέα µέλη του ΣΕΑ µε την πεποίθηση ότι δεν διαφέρουν ο ένας από
τον άλλο. Δίπλα σε έµπειρους συναδέλφους που διαχειρίστηκαν την αλλαγή
του Συλλόγου µας και εισέπραξαν το κόστος της, συντάσσονται πολλοί άλλοι
συνάδελφοι, από όλες τις περιφέρειες της χώρας µε κέφι και διάθεση να
προσφέρουν στον κοινό σκοπό.
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ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΑΣ - ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Η ΕΣΔΑ περιλαµβάνει σύσσωµο το ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το οποίο έχει να επιδείξει σηµαντικότατο ΕΡΓΟ στην
θητεία του τα δυόµισι τελευταία χρόνια. Ειδικότερα:
•

Η κρισιµότερη πρωτοβουλία και ενέργειά του ήταν ο εκσυγχρονισµός του
καταστατικού του Σ.ΕΑ. Η απερχόµενη Διοίκηση του Σωµατείου µας ανέλαβε
να φέρει εις πέρας ένα κρίσιµο και ιστορικό θέµα, την αλλαγή του
καταστατικού µας. Τρία είναι τα κοµβικά σηµεία του νέου καταστατικού: 1. Ο
εµπλουτισµός και ο εκσυγχρονισµός των σκοπών του Σωµατείου, 2. Η
απόφαση για την εισδοχή των συναδέλφων αορίστου χρόνου που
διασφαλίζει την βασική συνδικαλιστική αρχή του ενός σωµατείου για κάθε
κλάδο εργαζοµένων και 3. Ο εκσυγχρονισµός της Διοικητικής οργάνωσης
του ΣΕΑ.

•

Η απόκρουση της προσπάθειας διάλυσης της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας µε το νοµοσχέδιο για νέο Οργανισµό που εισηγήθηκε ο κ. Π.
Τατούλης συνιστά ιστορική νίκη για τον Σύλλογο και τον κλάδο µας. Από όλα
τα νοµοθετήµατα που επεξεργάστηκε η παρούσα κυβέρνηση, αυτό είναι το
µόνο που αποσύρθηκε και δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή, χάρη στην
δυναµική και τεκµηριωµένη αντίδραση του ΣΕΑ.

•

Η θητεία του απερχόµενου Δ.Σ. καθορίστηκε από κινητοποιήσεις και
δυναµικές ενέργειες που ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. Η δυναµκή
στάση του Δ.Σ. και όλου του ΣΕΑ εκφράστηκε µε: α. τον µεγαλύτερο αριθµό
απεργιών από ιδρύσεως ΣΕΑ, β. την διοργάνωση ηµερίδας και έκδοσης για
τον Οργανισµό, γ. την παράσταση στην Βουλή κατά του νέου καταδυτικού
νοµοσχεδίου, δ. την διπλή προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας
κατά του καταδυτικού νόµου και κατά της υπαγωγής του έργου της ΔΙΠΚΑ σε
επιτροπή του ΤΔΠΕΑΕ.

•

Κορυφαία θεσµική επιτυχία ήταν η θεσµοθέτηση της τριετούς
ερευνητικής άδειας για όλους τους αρχαιολόγους, µόνιµους και
αορίστου χρόνου. Η άδεια αυτή, η οποία είναι σε πλήρη ισχύ και
µπορούµε να κάνουµε χρήση της, είναι ανεξάρτητη από την εκπαιδευτική που
δικαιούµαστε όπως όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι για µεταπτυχιακά και
διδακτορικό, και κατοχυρώνει εµπράκτως τον αυτόνοµο και κορυφαίο
ρόλο των µαχόµενων αρχαιολόγων της Υπηρεσίας στην ερευνητική
διαδικασία.

•

Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την έναρξη διαλόγου και την διαµόρφωση
συµµαχιών στο κοινωνικό πεδίο µε σκοπό την προστασία και προβολή της
πολιτιστικής κληρονοµιάς µε την προβολή των θέσεών µας στα ΜΜΕ και
την διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων, όπως η γιορτή για την βράβευση
του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού της Θεσσαλονίκης και κυρίως το
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τριήµερο συνέδριο και η έκθεση µε τίτλο «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΑΣ. Πολιτιστική κληρονοµιά και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης: η προσφορά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην Κοινωνία
των Πολιτών», στην Θεσσαλονίκη, καθώς και η παρουσίαση του αντίστοιχου
λευκώµατος στην Αθήνα.
•

Η καθιέρωση της διαδικτυακής επικοινωνίας µε τα µέλη µας καθώς και η
λειτουργία ιστοτόπου όπου αναρτώνται οι ενηµερωτικές εγκύκλιοι, τα δελτία
τύπου και γενικότερα παρέχονται χρήσιµες πληροφορίες στα µέλη µας και
στους τρίτους.

•

Ενισχύσαµε την συνεργασία µε άλλα συνδικαλιστικά σωµατεία
(ΠΟΣΥΠΠΟ, ΠΕΣΑ, ΠΕΥΦΑ κλπ.), µε φορείς µε παρεµφερές αντικείµενο,
αλλά και µε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (συντηρητές, µηχανικούς κλπ.)
που µοιράζονται την αγωνία µας για έναν ισχυρό, ενιαίο φορέα για την
προστασία των µνηµείων.

•

Πετύχαµε την ενεργοποίηση της διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων
τµηµάτων. Οι επιλογές ολοκληρώθηκαν από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο και
εκκρεµεί η υπογραφή τους από τον Υπουργό.

•

Πετύχαµε την θεσµοθέτηση της αύξησης του αριθµού των αρχαιολόγων
της Υπηρεσίας που συµµετέχουν ex officio στο Συµβούλιο Μουσείων.

•

Ο ΣΕΑ αντέδρασε έντονα στις φήµες περί «εµπορικής εκµετάλλευσης» των
ακινήτων του ΥΠΠΟ στην περιοχή της Πλάκας και στην µεσαιωνική
πόλη της Ρόδο. Ο ΣΕΑ κατέστησε σαφές ότι η αγοραία υποβάθµιση των
µνηµείων και του περιβάλλοντός τους και η εκδίωξη των µονάδων της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον ζωτικό χώρο λειτουργίας τους δεν θα γίνει
αποδεκτή.

•

Ύστερα από επανειληµµένες παρεµβάσεις του ΣΕΑ στην πολιτική ηγεσία
προχώρησε το ζήτηµα της στελέχωσης της Α.Υ. µε µόνιµο προσωπικό. Με
σταθερό στόχο την τακτή διαδικασία πρόσληψης αρχαιολόγων µε αξιοκρατικά
και αντικειµενικά προσδιορίσιµα κριτήρια και χωρίς συνέντευξη, ο ΣΕΑ πίεσε
ώστε να εγκριθεί η πρόσληψη µέσα στο 2008 30 µόνιµων αρχαιολόγων,
αλλά και 370 υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων.

•

Στην πρόσφατη αρνητική δηµοσιότητα γύρω από τους θεσµούς του ΥΠΠΟ µε
αφορµή την τραγική υπόθεση Ζαχόπουλου, το ΔΣ του ΣΕΑ ήταν ο πρώτος
που ζήτησε δηµοσίως να ελεγχθούν όλα για να µη µείνει καµία
απολύτως σκιά, αποφεύγοντας τον πειρασµό να εµπλακεί στον
αλληλοσπαραγµό για να τροφοδοτήσει την επικοινωνιακή λαίλαπα.

•

Στα πεπραγµένα του απερχόµενου Δ.Σ. προσγράφονται ακόµη:
- Η χορήγηση σε όλους τους νέους συναδέλφους, µόνιµους και αορίστου
χρόνου, άδειας επιδηµίας από το πρώτο έτος εισαγωγής στον κλάδο.
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- Η συνδροµή µε νοµική κάλυψη, αλλά και µε µαρτυρικές καταθέσεις σε
όσους συναδέλφους σύρθηκαν στα δικαστήρια στο πλαίσιο της άσκησης των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
- Η συµµετοχη του ΣΕΑ ως εταίρου σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ευρωπαϊκό
πρόγραµµα, το LEONARDO DA VINCI, που αφορά στο επάγγελµα του
αρχαιολόγου, και τις επαγγελµατικές του προοπτικές,
- Η συντήρηση και ανακαίνιση του κτηρίου του Σ.Ε.Α. και του κήπου του, µε
χρηµατοδότηση του ΥΠΠΟ και της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών
Χώρων.
- Η ex officio συµµετοχή του προέδρου στην επιτροπή παρακολούθησης
του επιχειρησιακού προγράµµατος Πολιτισµός.
- Η συµµετοχή του ΣΕΑ στην διεθνή εικαστική έκθεση µε τίτλο «Ο Μεγάλος
Περίπατος» από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καθώς και στην
διοργάνωση του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου αρχαίας τεχνολογίας,
- Η δηµόσια αντίδραση σε µια σειρά ζητηµάτων που αφορούσαν στην
προστασία των µνηµείων, όπως για την επέµβαση στον Τύµβο των
Σαλαµινοµάχων και την κατασκευή λυόµενου αγωνιστικού χώρου µέσα στο
αρχαίο στάδιο της Ολυµπίας, την παραχώρηση δηµοσίων εκτάσεωναρχαιολογικών χώρων σε µονή του Αγίου Όρους και πολλών άλλων.
- Η διοργάνωση από το ΥΠΠΟ σεµινάρια επιµόρφωσης για τους νέους
συναδέλφους που εισήλθαν στον κλάδο το 2006. Αντίστοιχα σεµινάρια σε
εθελοντική βάση συµµετοχής πρέπει να οργανωθούν και για τους
συναδέλφους αορίστου χρόνου, ώστε να ενηµερωθούν για θέµατα νοµικά
και διοικητικά που άπτονται των καθηκόντων τους ως κρατικών λειτουργών.
- Η συµµετοχή στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Βιωσιµότητας για την
προάσπιση του άρθρου 24 του Συντάγµατος.
- Ο ΣΕΑ αντέδρασε στην µεθόδευση υπονόµευσης και καταστρατήγησης
του θεσµού της αδείας επιδηµίας, µε αφορµή εγκύκλιο στην οποία
αναφερόταν ότι η χορήγησή της θα αναστέλλεται σε όσους δεν έχουν
καταθέσει Χρονικά.
Η
ΕΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
(ΕΣΔΑ)
δηµιουργήθηκε µε σκοπό να χτίσει πάνω στα κεκτηµένα και να
ανταποκριθεί στις νέες και αυξηµένες απαιτήσεις του κλάδου µας,
ύστερα από την µεγάλη διεύρυνση που προέκυψε από την αναθεώρηση του
καταστατικού µας, που εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία του
Σώµατος των Αρχαιολόγων.
Όσοι µετέχουµε στην νέα αυτή κίνηση, αφουγκραστήκαµε την επιθυµία των
µελών του συλλόγου για ενότητα και, ξεκινώντας από διαφορετικές
αφετηρίες, αποφασίσαµε να δώσουµε έµφαση σε αυτά που µας ενώνουν.
Έτσι µε βάση κοινά αποδεκτές αρχές και στόχους συγκροτήσαµε ένα ενιαίο
ψηφοδέλτιο µε σκοπό όλοι µαζί να δώσουµε τον αγώνα για την επίτευξή τους.
Οι υποψήφιοι της ΕΣΔΑ δεν έχουν στόχο τον διαχωρισµό –πραγµατικό
ή τεχνιτό- των µελών του ΣΕΑ, αλλά την σύγκλιση των απόψεων και την
ενότητα. Επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων του ΣΕΑ που δεν µπορεί
παρά να είναι κοινοί για όλα τα µέλη του.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


Η ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
Σε ένα Υπουργείο που έχει τους χειρότερα αµειβόµενους υπαλλήλους στο
Δηµόσιο, η παράταξή µας έχει ως πρώτιστο στόχο την επίτευξη των
οικονοµικών µας διεκδικήσεων, που είναι οι ακόλουθες:
o Αναπροσαρµογή του µισθολογίου µας µε βάση το σύνθετο και ειδικό
έργο που προσφέρουµε.
o Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στον βασικό µισθό.
o Αύξηση του επιδόµατος αρχαιολογικών ερευνών που δεν έχει
αναπροσαρµοστεί τα τελευταία χρόνια
o Άµεση αναπροσαρµογή των επιδοµάτων θέσεων ευθύνης, που
παραµένουν σε εξευτελιστικά επίπεδα.
o Ειδική αποζηµίωση για την συµµετοχή µας στα δηµόσια έργα,
αντίστοιχη µε την αποζηµίωση των µηχανικών του Δηµοσίου.
o Άµεση αναπροσαρµογή της εκτός έδρας αποζηµίωσης στο ύψος που
καθορίστηκε προεκλογικά για τους µηχανικούς του Δηµοσίου, δηλαδή 70 €
την ηµέρα, 80€ δαπάνη διανυκτέρευσης, προσαυξηµένη κατά 20% από
Ιούλιο έως Σεπτέµβριο.
o Άµεση καταβολή των εκτός έδρας αποζηµιώσεων. Όλοι γνωρίζουµε ότι
η εξευτελιστική εκτός έδρας αποζηµίωση µάς καταβάλλεται µε µεγάλη
καθυστέρηση µε αποτέλεσµα να κινούµαστε µε δικά µας έξοδα δανείζοντας
ουσιαστικά το κράτος από τον πενιχρό µισθό µας!
o Καταβολή των πραγµατικών υπερωριών.



Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Θα παλέψουµε για την άµεση εργασιακή εξίσωση όλων των µελών του
Σ.Ε.Α. Θα διεκδικήσουµε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Θα
αγωνιστούµε για την άµεση µετατροπή των αορίστου χρόνου
αρχαιολόγων σε µόνιµους ώστε να είναι δυνατή η ανέλιξη στην ιεραρχία
όλων των αρχαιολόγων.



Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Θα αγωνιστούµε για µια Δηµόσια Αρχαιολογική Υπηρεσία, ταγµένη στην
ολοκληρωµένη προστασία των µνηµείων, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και
της κοινωνίας, στην υπηρεσία της επιστήµης και της παιδείας µε ανάληψη
πρωτοβουλιών σε ζητήµατα χάραξης και εφαρµογής πολιτικής και
στρατηγικής στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς από το ΥΠΠΟ.



Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
Θα προασπίσουµε το διττό, επιστηµονικό και διοικητικό, έργο των
µαχόµενων αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη
δυνατή προστασία των µνηµείων µας.

Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων

5

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Βασικός στόχος µας παραµένει πάντα η κατοχύρωση της χρήσης των
πνευµατικών δικαιωµάτων που απορρέουν από το επιστηµονικό µας έργο
(συγγραφικά δικαιώµατα, παροχή επιστηµονικών συµβουλών κλπ).
Θα επιδιώξουµε την συµµετοχή στις επιστηµονικές ενώσεις των
αρχαιολόγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρουσία του ΣΕΑ στα
ευρωπαϊκά δρώµενα που αφορούν στην διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, ώστε να εξασφαλίσουµε βήµα για την προώθηση των θέσεών
µας,


Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.
Στόχος µας είναι η ενδυνάµωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε την
ενσωµάτωση των άλλων φορέων που υποκαθιστούν το έργο της (όπως
ΚΕΔΑΚ, ΥΣΜΑ, ΟΑΝΜΑ και κυρίως ΤΔΠΕΑΕ κλπ.) και αποδιοργανώνουν την
ολοκληρωµένη προστασία της µνηµειακής µας κληρονοµιάς. Σκοπός µας είναι
η κατοχύρωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ως του µόνου φορέα
προστασίας και ανάδειξης της µνηµειακής κληρονοµιάς, Θα αντιταχθούµε
στην ανάθεση έργων επεµβάσεων επί µνηµείων σε τρίτους φορείς,
(Εκκλησία, ΣΥΜΕΑΝ, Άγιον Όρος, Δήµοι, κλπ.).
Απόλυτη προτεραιότητά µας θα είναι η ενίσχυση της µεθόδου της
αυτεπιστασίας µε την θεσµοθέτηση της δυνατότητας ανάθεσης µελετών
από τις περιφερειακές και ειδικές υπηρεσίες.



Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
Θα διεκδικήσουµε την αύξηση των πιστώσεων για τα µνηµεία και την
διασφάλιση ότι δεν θα διασπαθίζονται σε τρίτους φορείς, όπως συνέβη µε τις
πιστώσεις του ειδικού λογαρισµού. Ειδικότερα θα παλέψουµε για την:
o Αύξηση των πιστώσεων προς τις Εφορείες και τα δηµόσια µουσεία.
o Κατοχύρωση των πιστώσεων που θα δοθούν στην πολιτιστική
κληρονοµιά µε την νέα Προγραµµατική Περίοδο (2007-2013).
o Διαφάνεια στην διαδικασία κατανοµής των πιστώσεων στα
αρχαιολογικά έργα και στα µνηµεία µε αυστηρά καθορισµένα και
προσµετρήσιµα κριτήρια.
o Άµεση θεσµοθέτηση επιχειρησιακού προγράµµατος για τον Πολιτισµό
για την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
o Νοµοθετική κατοχύρωση των κρατικών πιστώσεων από εθνικούς
πόρους που χορηγούνται για το αρχαιολογικό έργο και την
λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Σε αυτές να ενταχθούν οι
πιστώσεις που προέρχονται από τον ειδικό λογαριασµό, ώστε να
εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο αυστηρός διαχειριστικός έλεγχος.
o Θα παλέψουµε για την αναδιοργάνωση των εσόδων της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τα ίδια τα µνηµεία (εισιτήρια, εκδόσεις,
πωλητέα κλπ.), διεκδικώντας τον εκσυγχρονισµό του ΤΑΠ µε την
αφοµοίωση του ΟΠΕΠ. Ο ΟΠΕΠ αντί να συµβάλει στα έσοδα των
µνηµείων από τα πωλητέα, δηµιουργεί µια µαύρη τρύπα στα έσοδα και των
πωλητέων. Όλα τα έσοδα από τα µνηµεία να αποδίδονται πίσω στα
µνηµεία.
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Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ: ΙΣΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
Θα παλέψουµε για την θέσπιση µόνιµης και τακτής, αδιάβλητης και
αξιοκρατικής διαδικασίας προσλήψεων.
Θα αγωνιστούµε για την κατάργηση του καθεστώτος οµηρίας των
εργαζοµένων µέσω πολυετών συµβάσεων και για την απορρόφηση όσων
εργάζονται µακροχρόνια στο ΥΠΠΟ και δεν τακτοποιήθηκαν µε το ΠΔ
164/04 («Διάταγµα Παυλόπουλου») ή όσων το θέµα εκκρεµεί στο ΑΣΕΠ.



Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Θα αντιµετωπίσουµε µε δυναµικό τρόπο κρίσιµα για την λειτουργία της
Υπηρεσίας θέµατα όπως οι προσλήψεις, η ορθολογική κατανοµή του
προσωπικού, η στελέχωση των περιφερειακών µονάδων µε επιστηµονικό,
τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.



Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.
Θα αγωνιστούµε για την επικράτηση την αξιοκρατίας, της διαφάνειας
και της αντικειµενικότητας στην διαδικασία ιεραρχικής εξέλιξης µέσα
στην Υπηρεσία.
Θα υπερασπιστούµε τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά δικαιώµατα
όλων των συναδέλφων από οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαιρεσίας,
υπονόµευσης και υποβάθµισης, είτε αυτή προέρχεται από την
υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, είτε από διάφορους εξωτερικούς
παράγοντες.
Συναφή µε το θέµα των επιστηµονικών µας δικαιωµάτων είναι δύο τρέχοντα
ζητήµατα: 1. η επιµήκυνση του χρόνου µελέτης των αρχαιολογικών
ευρηµάτων, µε τροποποίηση του αρχαιολογικού νόµου και 2. η διασφάλιση
των πνευµατικών δικαιωµάτων στα προγράµµατα ψηφιοποίησης που άρχισαν
να εφαρµόζονται στο ΥΠΠΟ.



ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Α.
Θα απαιτήσουµε την ex officio συµµετοχή του ΣΕΑ σε όλες τις
επιτροπές που ασχολούνται κατά καιρούς µε θεσµικές επεµβάσεις στο
νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς
και την συµµετοχή εκπροσώπου του ΣΕΑ στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Α. Είµαστε ενάντιοι σε κάθε προσπάθεια κοµµατικοποίησης της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Με τους εκπροσώπους µας στο νέο ΔΣ του ΣΕΑ
θα παλέψουµε να καταργηθεί άµεσα η ρουσφετολογική διάταξη για τον
έλεγχο των προσλήψεων του ωροµίσθιου προσωπικού από την Κεντρική
Υπηρεσία του ΥΠΠΟ και τελικά από τον κοµµατάρχη του εκάστοτε υπουργού.
Οι προσλήψεις να γίνονται από τις περιφερειακές µονάδες σύµφωνα µε
τις ανάγκες τους.
Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων
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Β. Θα παλέψουµε για την ανάκληση της διάταξης του κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων µε την οποία δίνεται η δυνατότητα στους Δήµους να
παρεµβαίνουν σε θέµατα προστασίας των µνηµείων, κατά παράβαση της
ρητής Συνταγµατικής επιταγής (Άρθρο 24), ότι η προστασία ανήκει στην
αρµοδιότητα του κράτους.
Γ. Θα απαιτήσουµε την άµεση ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των
θέσεων προϊσταµένων τµηµάτων σε όλες τις υπηρεσιακές µονάδες µε την
υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Δ. Θα ζητήσουµε την εξαίρεση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας από τον
περιορισµό της απασχόλησης µέχρι 24 µήνες των συµβασιούχων
υπαλλήλων. Η εξαίρεση που ισχύει σήµερα µόνο για τα έργα του ΚΠΣ να
επεκταθεί σε όλα τα αρχαιολογικά έργα που γίνονται µε αυτεπιστασία.
Άλλωστε, δεδοµένου ότι το αρχαιολογικό έργο είναι εξειδικευµένο και απαιτεί
ειδική εµπειρία, η προσφορά των έµπειρων εργαζοµένων είναι πολύτιµη, όταν
µάλιστα οι αρχαιολόγοι και οι άλλοι εργαζόµενοι στα µνηµεία δεν έχουν άλλη
διέξοδο επαγγελµατικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα.
Σε κάθε περίπτωση θα αγωνιστούµε ώστε ο θεσµός των συµβασιούχων να
περιοριστεί στην κάλυψη αναγκών συγκεκριµένων έργων καθώς και την
εποχιακή απασχόληση και όχι το πάγιο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
το οποίο θα πρέπει να διεκπεραιώνεται µε µόνιµο πορσωπικό (βλ. σχετικά
παραπάνω στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ).
Ε. Θα αγωνιστούµε για την ενίσχυση του τοµέα των Δηµοσιευµάτων του
ΤΑΠ, ο οποίος καρκινοβατεί µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Θα
υπερασπιστούµε την δωρεάν διανοµή των εκδόσεων ΤΑΠ σε όλους τους
αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ.
Ζ. Θα απαιτήσουµε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τις
απαλλοτριώσεις υπέρ της προστασίας των µνηµείων.
Η. Θα ζητήσουµε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τριάντα
30 µόνιµων αρχαιολόγων στο ΥΠΠΟ.
Θ. Θα απαιτήσουµε να αποσυρθεί το όριο των δέκα ηµερών εκτός έδρας
ηµερών ανά µήνα επιδηµίας που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από το
Υπουργείο εν αγνοία του ΣΕΑ και των αρχαιολόγων.
Ι. Θα αντιδράσουµε δυναµικά στην επιχείρηση µεταστέγασης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ στην πρώην καπναποθήκη στου Ρέντη γιατί το κτήριο
είναι ακατάλληλο, σύµφωνα µε γνωµοδοτήσεις µηχανικών, και η πρόσβαση
για τους υπαλλήλους και το κοινό σχεδόν αδύνατη.
Κ. Αγωνιζόµαστε για το ασφαλιστικό και συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις
των τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς απειλούνται
κεκτηµένα και κινδυνεύει να υποβαθµιστεί ακόµη περισσότερο η ποιότητα
ζωής των εργαζοµένων.
Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Διεκδικούµε την ικανοποίηση των ειδικών αιτηµάτων που απασχολούν
πολλούς συναδέλφους µας, όπως η χορήγηση του επιδόµατος στους
αρχαιολόγους-µουσειολόγους, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους
ιδιώτες, στα Μεγάλα Έργα και στο ΤΔΠΕΑΕ και γενικότερα στα ΝΠΙΔ, 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 λύση στα παραπάνω
θέµατα, ο Σ.Ε.Α. θα πρέπει µέσω των θιγόµενων µελών του να τα διεκδικήσει
δικαστικά.
ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οργανωτική Σύνδεση των κρατικών Υπηρεσιών προστασίας της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του περιβάλλοντος.
Οι πρόσφατες πυρκαϊές και οι επιπτώσεις τους και στο περιβάλλον των
µνηµείων αλλά και οι ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται η µνηµειακή προστασία
από τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα που αποσκοπούν στην εκµετάλλευση
της γης
καθιστούν αδήριτη 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 µπορεί να
οδηγήσει, ενδεχοµένως, στην εξέταση συστέγασης όλων αυτών των
υπηρεσιών σε ένα ενιαίο Υπουργείο Πολιτισµού και Περιβάλλοντος.
Άλλωστε, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι
ενιαία και πηγάζει από το ίδιο άρθρο (24) του Συντάγµατος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στόχος των εξωστρεφών δράσεων που προτείνουµε είναι η προβολή
του έργου των µαχόµενων αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ, δηλαδή του έργου
που προσφέρουµε στον τόπο, στον πολιτισµό, στην συγκρότηση της
θεσµικής µνήµης της κοινωνίας και στην εµβάθυνση της ενεργού
µνήµης των πολιτών.
1. Ανάπτυξη του ιστοτόπου του ΣΕΑ www.sea.org.gr.
Θα ενισχύσουµε την παρουσία του ΣΕΑ στο Διαδίκτυο µε την ολοκλήρωση και
την συµπλήρωση του ιστοτόπου (site) µας. Θα αποδοθεί σε όλα τα µέλη
προσωπικός ηλεκτρονικός λογαριασµός αλληλογραφίας, θα λειτουργήσει
χώρος ελεύθερης συζήτησης.
Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων
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2. Καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου για την παρουσίαση του έργου της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και διαδικτυακή ηλεκτρονική δηµοσίευση
των πεπραγµένων.
Θα επιδιώξουµε, σε συνεργασία µε το ΥΠΠΟ, την καθιέρωση ετήσιου
συνεδρίου για την παρουσίαση του έργου των µαχόµενων αρχαιολόγων της
Υπηρεσίας και την άµεση δηµοσίευση των πεπραγµένων στο Διαδίκτυο για
την ενηµέρωση του κοινού αλλά και της επιστηµονικής κοινότητας.
3. Έκδοση οδηγού για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του πολίτη σε
σχέση µε τα µνηµεία και την προστασία τους.
Το τεύχος θα περιλαµβάνει θέµατα που απασχολούν τους πολίτες σε σχέση
µε τις αρχαιότητες. Τι είναι το ΚΑΣ, τι είναι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών
χώρων, πότε χορηγείται αµοιβή για την ανεύρεση αρχαιοτήτων, ποια είναι η
διαδικασία όταν εντοπίζονται αρχαιότητες σε µια ιδιοκτησία, τι καταστροφές
προκαλεί η αρχαιοκαπηλεία, ποιες είναι οι ποινές σε περίπτωση καταστροφής
αρχαίων, κλπ.
4. Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού.
Ο ΣΕΑ εξέδιδε το περιοδικό δέλτος των αρχαιολόγων. Προτείνουµε να
µετατραπεί σε ηλεκτρονικό περιοδικό (e-deltos) και να αποτελέσει ένα ανοικτό
φόρουµ συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και θεωρητικού προβληµατισµού
για την αρχαιολογία σήµερα, για την διαχείριση των µνηµείων, τα µουσεία, την
κοινωνικοποίηση της αρχαιολογικής γνώσης και γενικότερα για όλα τα θέµατα
που µας απασχολούν.
5. Σχεδιασµός προγραµµάτων σχετικά µε την αρχαιολογική κληρονοµιά,
το κοινό και τους αρχαιολόγους, και συµµετοχή του ΣΕΑ και των µελών
του σε ευρωπαϊκά ή και εθνικής εµβέλειας προγράµµατα.
Με δεδοµένη την εµπειρία που απέκτησε ο ΣΕΑ µε την συµµετοχή του σε ένα
ευρωπαϊκό πρόγραµµα (“Discovering the archaeologists of Europe”), θα
επιδιώξουµε την συµµετοχή του Συλλόγου µας και κυρίως µέσω των νέων
µελών του, σε ευρωπαϊκά προγράµµατα διεπιστηµονικής συνεργασίας.
Παράλληλα, προτείνεται ο σχεδιασµός και η διενέργεια πανελλαδικής
έρευνας, βάσει δοµηµένου ερωτηµατολογίου, µε στόχο τη συλλογή
στατιστικών και ποιοτικών δεδοµένων για τη διερεύνηση και ανάλυση των
απόψεων των Ελλήνων για τη διαχείριση, την προστασία και την αξία της
αρχαιολογικής κληρονοµιάς καθώς και των σχέσεων τους µε τα αρχαία
µνηµεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία. Τα πορίσµατα της
έρευνας µπορούν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση των µέτρων προστασίας
των µνηµείων, την κοινωνικοποίηση της αρχαιολογικής γνώσης και εν γένει
την βελτίωση των σχέσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πολίτη.
6. Δηµιουργία αρχείου προφορικής ιστορίας και µνήµης για την ιστορία
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά την µεταπολεµική περίοδο.
Το αρχείο θα βασίζεται στη συλλογή δεδοµένων από συνεντεύξεις µε
αρχαιολόγους της Υπηρεσίας, κυρίως συνταξιούχους αλλά και εν ενεργεία.
Στόχος της έρευνας θα είναι η συγκέντρωση πολύτιµου υλικού γνώσεων και
Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων
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εµπειριών για τη δηµιουργία µίας σύγχρονης πολυφωνικής και
πολυσυλλεκτικής ‘βιογραφίας’ της ελληνικής αρχαιολογίας και των ελλήνων
αρχαιολόγων.
7. Καθιέρωση επιµόρφωσης µε σεµινάρια, εκπαιδευτικά ταξίδια,
συµµετοχή σε αποστολές του εξωτερικού κλπ. για όλους τους
συναδέλφους.
Συνάδελφοι,
Θεωρούµε ότι, αντί να είµαστε φοβικοί απέναντι σε κάθε αλλαγή, θα πρέπει
εµείς να ορίζουµε την ατζέντα της αρχαιολογικής πολιτικής. Αυτός πρέπει να
είναι ο ρόλος του Συλλόγου µας. Για να είµαστε, έτοιµοι οφείλουµε λοιπόν
να επεξεργαστούµε θέσεις και απόψεις που ανταποκρίνονται στη
σύγχρονη πραγµατικότητα και προδιαγράφουν τη µελλοντική εξέλιξη
της προστασίας των µνηµείων στην σύγχρονη εποχή.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η απόφασή µας να επιδιώξουµε κοινή δράση µέσα από έναν ενιαίο
διαπαραταξιακό φορέα ενόχλησε όλους εκείνους που διαχρονικά
επενδύουν στην πόλωση, τον διχασµό, τον διαχωρισµό των
αρχαιολόγων σε αµνούς και ερίφια, µε τελικό στόχο να ελέγχουν τον
Σύλλογο ώστε να εισπράττουν προσωπικά οφέλη. Στις ιδιοτελείς και
ανοίκειες επιθέσεις λάσπης που δέχεται το απερχόµενο ΔΣ του ΣΕΑ και
το ψηφοδέλτιό µας από τους γνωστούς άγνωστους που κινούνται στην
σκιά αλλά και από νεόκοπους κήνσορες που αναζητούν αντίπαλο για
να νοµιµοποιήσουν την υπόστασή τους, δεν θα απαντήσουµε
κατανοώντας τον πανικό για την υπέρβαση που επιχειρήσαµε µε την
ενωτική µας κίνηση.
Αντ΄ αυτού, εµείς επενδύουµε στην ενότητα και ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ
ΣΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ,
ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ.
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Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Ενιαία Συνδικαλιστική Δράση Αρχαιολόγων (Ε.Σ.Δ.Α.)
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
1. Αγουρίδης Χρήστος
2. Αθανασούλης Δηµήτρης
3. Ασλαµατζίδου-Κωστούρου
Ζωή
4. Αυγερινού Γουλιέλµα –
Κυριακή
5. Βάκουλης Θέµης
6. Βάσση Όλγα
7. Βαφειάδης Γρηγόρης
8. Γρηγορακάκης Γρηγόρης
9. Γρηγοροτσιώλη Μαρίβια
10. Ευσταθίου Γιάννα
11. Ζαχαριάδου Όλγα
12. Ζάχος Κώστας
13. Καζιάνης Δηµήτρης
14. Καλαµαρά Παρή
15. Καραγιάννη Φλώρα
16. Κασίµη-Σούτου Μαρία
17. Κατσαραίος Νικόλαος
18. Κάττουλα Άντα
19. Κεραµάρης Τάσος
20. Κολοµπότσιος Γιώργος
21. Κόµβου Μάγια
22. Κοτταρίδη Αγγελική
23. Κουντούρη Έλενα
24. Κουρτζέλης Ιωάννης
25. Κούσουλα Κατερίνα
26. Λαµπροθανάση Ελένη
27. Μαρή Μαρία
28. Μαρινάκης Σκοπιώτης
29. Μηλίτση Βαγγελιώ
30. Μιχαλόπουλος Γιώργος
31. Μούλιου Μάρλεν
32. Μουτζουρίδης Παναγιώτης
33. Νάκος Σάκης
34. Νικολέντζος Κώστας
35. Παπαδηµητρίου Άλκηστη
36. Παπαϊωάννου Μαντώ
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37. Παπαµιχαλοπούλου
Βασιλική
38. Παππή Ευαγγελία
39. Πέννας Χαράλαµπος
40. Πουλάκη-Παντερµαλή Έφη
41. Ράλλη Νάνσυ
42. Ρηγάκου Τένια
43. Σαρρής Κώστας
44. Σκαφιδά Ευαγγελία
45. Σπυροπούλου Σοφία
46. Σταµατελοπούλου Δήµητρα
47. Τέγου Εύα
48. Τούρτα Αναστασία
49. Τριανταφυλλίδης Παύλος
50. Τσιµπίδου-Αυλωνίτη Μαρία
51. Τσούλη Μαρία
52. Χατζηαγγέλου Δηµήτρης
53. Χονδρογιάννης Σταµάτης
54. Ψαρολογάκη Αναστασία
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αθανασίου Δηµήτρης
Αθανασούλα Μάγδα
Εγγλέζου Μαρία
Κάππας Μιχάλης
Κατσιώτη Γκέλυ
Κολτσίδα-Μακρή Ιωάννα
Λαζαρίδου Πέπη
Μαρκέτου Σταµατία
Μπαζιωτοπούλου–
Βαλαβάνη Έφη
10. Μπανάκα Άννα
11. Μπριάνα-Πρωτοπαπαδάκη
Μελίνα
12. Πασαδάκη Φιλία
13. Σκιαδαρέσης Γιώργος
14. Τόσκα Λήδα
15. Τουφεξής Γιώργος
16. Χατζηαγγελάκης Λεωνίδας
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