Νέα

Κίνηση

Αρχαιολόγων

Συναδέλφισσες-οι,
πολλοί αναρωτήθηκαν, αν έχει χώρο και σκοπό η δηµιουργία µιας νέας
συνδικαλιστικής κίνησης στον Σ.Ε.Α. κι αν αυτή η προσπάθεια είναι ικανή να
προσφέρει καινούριες ιδέες σ’ έναν επιστηµονικό-συνδικαλιστικό σύλλογο
υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ. Για όλους εµάς που συµµετέχουµε στη ΝΕ.ΚΙ.Α. η
απάντηση είναι καταφατική. Ο χώρος µας έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους, που
θέλουν και µπορούν να αρθρώσουν τη δική τους, ξεχωριστή φωνή, χωρίς εξαρτήσεις,
έξω και πέρα από αντιλήψεις και συµπλέγµατα του παρελθόντος.
Συµµετέχουµε σε µια νέα κίνηση, µε καινούργια πρόσωπα, µε στοιχειώδη
αυτοοργάνωση αλλά δεδοµένους στόχους, ανοιχτή στον προβληµατισµό σχετικά µε
την πορεία της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας και του έργου µας µέσα στη
Δηµόσια Διοίκηση. Δεν κρυβόµαστε πίσω από σχήµατα και ιδεολογήµατα των
προηγουµένων δεκαετιών, επιδιώκουµε, ωστόσο, να δώσουµε όλοι µαζί απάντηση
στο καίριο ερώτηµα, για το ποιος είναι ο ρόλος του αρχαιολόγου στη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία.
Πιστεύουµε, ότι δηµιουργική επιλογή είναι να µικρύνει η απόσταση, που
χωρίζει το σύγχρονο άνθρωπο από το παρελθόν του. Να καταστήσουµε δηλαδή την
αρχαιολογία οικεία στους συµπολίτες µας, ώστε να γίνει κατανοητό απ’ όλους αλλά
και την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ότι ανασκάπτοντας, ερευνώντας και
δηµοσιεύοντας, υπηρετούµε τον ανθρωπισµό και εκείνες τις αξίες, που ξεπερνούν τα
όρια της αγοραίας αντίληψης των πραγµάτων. Συγχρόνως οφείλουµε να
αποφασίσουµε τεκµηριωµένα, τί αξίζει να αναδειχθεί και τί όχι και να µην ξεχνάµε
πως η ζωή εύκολα µας προσπερνάει.
Η κίνησή µας έχει θέσει στους άµεσους στόχους της την καταγραφή και
συγκέντρωση της κριτικής αλλά και των προτάσεων όλων των συναδέλφων
ανεξαιρέτως. Θεωρώντας πως µόνο η δηµόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο του Σ.Ε.Α.,
οδηγεί στη διατύπωση κοινών αιτηµάτων, προτείναµε εγγράφως τη διεξαγωγή
έκτακτης, γενικής, προεκλογικής συνέλευσης, αίτηµα που δεν έγινε δεκτό από το
απερχόµενο Δ.Σ.
Θέλουµε να υπενθυµίσουµε σε όλους, ότι στη δεκαετία του 1990 µέσα
στον ορυµαγδό των µεγάλων δηµόσιων έργων και την ολοένα αυξανόµενη οικιστική
πίεση, πολλοί νέοι συνάδελφοι, σε πείσµα των καιρών, εργάστηκαν µε συνέπεια,
κάτω από αντίξοες εργασιακές και οικονοµικές συνθήκες αλλά και επαγγελµατική
αβεβαιότητα. Τότε δεν κάναµε πίσω. Διεκδικήσαµε, οργανώσαµε, πετύχαµε.
Σήµερα η γνώση αυτή και η εµπειρία είναι βασικό µας εφόδιο για το νέο εργασιακό
τοπίο, στο οποίο καλούµαστε να ενταχθούµε.
Διεκδικούµε:
1) την ουσιαστική αύξηση των αποδοχών µας στο πλαίσιο του ενιαίου µισθολογίου.
Ο µισθός των 1100 ευρώ δεν είναι επαρκής για την αξιοπρεπή διαβίωσή µας.
2) την αύξηση του επιδόµατος αρχαιολογικών ερευνών στα 400 ευρώ.

3) την εξοµοίωση της οδοιπορικής µας αποζηµίωσης µε εκείνη άλλων κλάδων (όπως
των µηχανικών) και τη συνεπή και άµεση καταβολή τους, ώστε να πάψουµε να
δανείζουµε το κράτος.
4) τον εκσυγχρονισµό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µέσα στο πλαίσιο δράσης του
ΥΠ.ΠΟ, ώστε να λειτουργήσουµε όχι µόνο διαχειριστικά αλλά ως αρχαιολόγοι, που
κρίνονται για το έργο τους και όχι από κατασταλτικές ή άλλες γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
5) διεκδικούµε την αύξηση των κονδυλίων, που δίνονται από τον κρατικό
προϋπολογισµό για την έρευνα, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων µέσα από
φορείς του Δηµοσίου και όχι από Ν.Π.Ι.Δ. που ανοίγουν το δρόµο για τις περίφηµες
και επικείµενες συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.(Σ.Δ.Ι.Τ.)
6) τη µετατροπή των συµβάσεών µας σε δηµοσίου δικαίου, θέµα που µόνο η
µεθεπόµενη βουλή µπορεί να αντιµετωπίσει, καθώς και την άµεση επίλυση του
ζητήµατος της ιεραρχικής εξέλιξης όλων των συναδέλφων, που έχουν σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µε το Δηµόσιο. Το νοµοθετικό πλαίσιο
που ρυθµίζει αυτή τη σχέση είναι το Π.Δ. 410/88. Είναι απαραίτητος ο καθορισµός
νέου θεσµικού πλαισίου, µε την ψήφιση νοµοθετικής ρύθµισης, που θα προβλέπει
ίδια δικαιώµατα κι όχι µόνο υποχρεώσεις. Για τις 34.000 περίπου νέες οργανικές
θέσεις που δηµιουργήθηκαν στο ελληνικό δηµόσιο µε το Π.Δ. 164/04, η πρόταση
αυτή είναι η µόνη ρεαλιστική. Ό,τι άλλο αναφέρεται, προέρχεται, είτε από άγνοια του
θεσµικού πλαισίου, είτε από διάθεση εκτροπής του προβλήµατος στις ελληνικές
καλένδες. Ούτε αφελείς είµαστε, ούτε διατεθειµένοι να περιµένουµε στο διηνεκές.
7) επιδιώκουµε τη µετατροπή του αρχαιολογικού νόµου 3028/02 και ειδικά άρθρων
(πχ. άρθρο 37 παρ.6), που καταργούν την ισότητα των πολιτών και που αποτελούν
δηµόσια αναγνώριση της ανικανότητας του ΥΠ.ΠΟ. να επωµιστεί το βάρος και την
ευθύνη της έρευνας των αρχαιοτήτων.
Όσοι έχουµε εργαστεί σε σωστικές ανασκαφές, γνωρίζουµε καλά τις
δυσκολίες στην έρευνα µε ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και µε ασφυκτική
πίεση από τον ιδιώτη-χρηµατοδότη της. Γνωρίζουµε επίσης την οικονοµική
εξάντληση, στην οποία υποβάλλει το ελληνικό δηµόσιο εκείνους, τους «άτυχους»,
που στο οικόπεδο τους βρέθηκαν αρχαιότητες και τις τεράστιες λίστες αναµονής που
προκύπτουν. Αν συµφωνούµε όλοι, ότι οι αρχαιότητες είναι δηµόσιο αγαθό, τότε
πρέπει, αύριο κιόλας, να ζητήσουµε την αλλαγή του απαράδεκτου νοµοθετικού
πλαισίου.
8) τη στελέχωση της υπηρεσίας µε υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων, σύµφωνα µε
τις πραγµατικές ανάγκες που, κατά κοινή οµολογία, είναι τεράστιες κι όχι
περιστασιακές προσλήψεις που εξυπηρετούν το πολιτικό ή και γραφειοκρατικό
σύµπλεγµα εξουσίας.
9) την εισαγωγή της αρχαιολογίας ως γνωστικού αντικειµένου στην εκπαίδευση,
ώστε να εµπλουτιστούν τα προγράµµατα σπουδών των σχολειών µας αλλά και να
τερµατιστεί η πλήρης απαξίωση του αρχαιολόγου από την αγορά εργασίας.
10) την άµεση αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των υπαλλήλων, ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που εργάστηκαν σε Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες, ώστε να

καταργηθεί το τραγελαφικό φαινόµενο συναδέλφων µε 10 και 15 χρόνια
προϋπηρεσίας, να αµείβονται µε το εισαγωγικό 18ο κλιµάκιο.
11) στηρίζουµε τους συναδέλφους, που για διάφορους λόγους δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις του Π.Δ. 164/04. Ζητάµε την ενεργή συµπαράσταση και κινητοποίηση του
Σ.Ε.Α. για την άµεση εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και τη στελέχωση της
υπηρεσίας µε όσους άδικα εξαιρέθηκαν.
12) τη συµµετοχή του Σ.Ε.Α. στην Π.Ο.Σ.ΥΠ.Π.Ο και τη στενότερη συνεργασία µε
το σύλλογο των εκτάκτων αρχαιολόγων που εργάζονται στο ΥΠ.ΠΟ. και στον
ιδιωτικό τοµέα για τη διαµόρφωση κοινών θέσεων.
13) την ουσιαστική συµµετοχή και συνεργασία, επιστηµονική και οικονοµική, µε τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα που διενεργούν συστηµατικές έρευνες.
14) τη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων για όλους τους συναδέλφους
ανεξαρτήτως του είδος της εργασιακής τους σχέσης.
Συναδέλφισσες -οι
Η κίνηση µας δεν µπορεί να δεχθεί τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς
συµβασιούχων, ευάλωτης σε εξαρτήσεις από την εκάστοτε εξουσία. Οι συνάδελφοι
που καλύπτουν οργανικές θέσεις, οι νέοι που αµείβονται µε 600 ευρώ παρέχοντας
ανασφάλιστη εργασία, µέσω προγραµµάτων δήθεν πρόσληψης εργασιακής εµπειρίας,
όπως το STAGE, δεν είναι απλά ο οιωνός ενός εργασιακού µεσαίωνα. Γίνεται πράξη.
Όσοι πιστεύουµε στην αξιοπρεπή διαβίωση, µέσω της εργασιακής µας σχέσης,
θεωρούµε ότι πρέπει να αντιδράσουµε τώρα δυναµικά. Η γενιά των 600 ευρώ δεν
είναι αυτό που οραµατιζόµαστε για τα παιδιά µας.
Συναδέλφισσες-οι, σ’ αυτό το πρώτο κείµενο επικοινωνίας θα µπορούσε
να σκεφτεί κανείς πως χωρούν κι άλλα. Ίσως ότι δεν είναι πλήρες ή συµβατό µε την
καθεστηκυία συνδικαλιστική πρακτική και λογική. Η κίνησή µας έρχεται να
αναδείξει τα προβλήµατα, να τα θέσει στο δηµόσιο διάλογο και να προτείνει λύσεις.
Πιστεύουµε ότι η αλήθεια δεν είναι µόνο µία και πως δεν πρέπει να παγιδευτούµε
στον συνδικαλισµό των παραγόντων. Αποτελεί δέσµευσή µας ότι, οι εκπρόσωποι της
ΝΕ.ΚΙ.Α. στο Δ.Σ. που θα προκύψει, θα εναλλάσσονται κατά τακτά διαστήµατα,
ώστε όλοι µας και την απαιτούµενη γνώση να αποκτήσουµε αλλά και να
αµφισβητήσουµε εν τοις πράγµασι το µοντέλο του προσωποκεντρικού
αντιπροσώπου.
Όλοι µας έχουµε, όχι δικαίωµα αλλά υποχρέωση στη διαµόρφωση και
σύνθεση προτάσεων µέσα στο νέο Δ.Σ. και στην επιτυχηµένη διεκδίκησή τους. Η ζωή
είναι πολύ µικρή και ο επαγγελµατικός χρόνος πολύ λιγότερος για να περιοριστούµε
στις καλές προθέσεις.
Εν τέλει η ΝΕ.ΚΙ.Α δε ζητά τη στήριξη των συναδέλφων στις εκλογές
γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη κάποιου άλλου σχήµατος, αλλά γιατί η πολιτική µας
αντίληψη απαιτεί ένα σύλλογο που διεκδικεί και αγωνίζεται, παρεµβαίνοντας µε το
λόγο και την υπογραφή του.
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ΝΕΚΙΑ

Τηλ. επικοινωνιας ΝΕ.ΚΙ.Α.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καραγιαννάκης Ευστράτιος
6944166333
Κυριαζής Λάζαρος
6974465096
Λιώνης Δέδες
6937128748
Μαυροκεφαλίδης Ιωάννης
6944343596
Παναγιωτόπουλος Εµµανουήλ 6944149479
Σολωµού Ελισσάβετ
6932075097

