Στις εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017
στηρίζουμε - ψηφίζουμε
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Οι
εκλογές
του
Συλλόγου
Ελλήνων
Αρχαιολόγων
πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική και
οικονομική συγκυρία: τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, που ισοδυναμούν με 4ο μνημόνιο, 7 χρόνια μετά την
ψήφιση του 1ου, έρχονται να περικόψουν ό,τι έχει απομείνει από
τους μισθούς, τις συντάξεις, τις εργασιακές και ασφαλιστικές
κατακτήσεις
των
μισθωτών
και
των
συνταξιούχων,
ολοκληρώνοντας τη σκληρή επίθεση στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, που εδώ και έξι χρόνια
επιλέγεται από τους συναδέλφους μας ως πρώτη παράταξη στο
Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, θα σταθεί και πάλι δυναμικά
στους αγώνες. Θα προσπαθήσει, όπως και τα τελευταία τρία
χρόνια, για έναν διαφορετικό Σύλλογο, που δίνει το στίγμα του,
όχι μόνο στο ΥΠΠΟΑ αλλά και στο δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα.
Συνάδελφοι/σσες, σε μια δύσκολη συγκυρία, καταφέραμε ένας
κλαδικός Σύλλογος επιστημόνων να γίνει αποτελεσματικός,
τόσο στην υπεράσπιση των αιτημάτων του στον τομέα του
πολιτισμού, όσο και στη σύνδεση των αγώνων του με τις
αγωνίες της ευρύτερης κοινωνίας.
Όλοι μαζί, μαχόμενοι αρχαιολόγοι και συναφείς ειδικότητες του
Υπουργείου Πολιτισμού δώσαμε τη μάχη ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, στις ορέξεις των κάθε είδους
επενδυτών και ιδιωτικών ιδρυμάτων και τα μικρά ή μεγάλα
συμφέροντα. Συμβάλλαμε στο να διεκδικηθούν τα εργασιακά μας
αιτήματα με ενότητα και αλληλεγγύη με όλους τους συναδέλφους,
τους υπόλοιπους συλλόγους του ΥΠΠΟΑ, αλλά και τους
συναδέλφους από την εκπαίδευση, την υγεία και το σύνολο του
δημοσίου τομέα. Με αιχμή του δόρατος την προστασία των
μνημείων και την υπεράσπιση του πολιτισμού ως δημόσιο αγαθό,
κατορθώσαμε να εκφράσουμε δυναμικά στον χώρο του ΥΠΠΟΑ
αλλά και στον δημόσιο πολιτικό διάλογο τα αιτήματά μας, πλάι σε
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, κινήσεις πολιτών,
περιβαλλοντικές κινήσεις, με όσους και όσες πιστεύουν ότι ο
πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό και είναι έτοιμοι να τον
υπερασπιστούν. Με τον τρόπο αυτό, η φωνή μας έγινε πολύ
πιο δυνατή και ο Σύλλογος έγινε καθοριστικός παράγοντας για
τον δημόσιο λόγο που εκφέρεται για τα μνημεία και την
πολιτιστική κληρονομιά.

Η Ενωτική προσπαθεί να υπηρετήσει
έναν καθαρό συνδικαλιστικό λόγο που
εκφέρεται με συνέπεια και συνέχεια
από μια συλλογικότητα.
Δεν επαφίεται στην «προσωπικότητα»
του κάθε υποψηφίου, βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με τους συναδέλφους
διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στις
δράσεις του Συλλόγου ενάντια σε
λογικές ανάθεσης. Αποτελεί μια
ανοιχτή συλλογικότητα, για την οποία
αποφασίζουν τα ίδια της τα μέλη και όχι
κάποιος κομματικός «πάτρωνας».
Δεν ταυτίζεται με κανέναν κομματικό
ή πολιτικό φορέα, αλλά διαθέτει
ξεκάθαρη πολιτική αντίληψη και θέση
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, τα
μνημόνια, τη λιτότητα. Δεν δίστασε και
δεν διστάζει να έρθει σε σύγκρουση με
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, για την υπεράσπιση της
δημόσιας προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Δεν θα φοβηθεί να έλθει
σε αντιπαράθεση και διάλογο για την
καταπολέμηση του αυταρχισμού εντός
των υπηρεσιών που παρουσιάζει
έξαρση στις μέρες μας.
Δεν χρησιμοποίησε και δεν θα
χρησιμοποιήσει τις θέσεις στο ΔΣ ως
εφαλτήριο καριέρας (στο ψηφοδέλτιο
της Ενωτικής δεν περιλαμβάνονται
προϊστάμενοι υπηρεσιών). Ήταν και
είναι ταγμένη στην υπεράσπιση της
πλειοψηφίας των συναδέλφων και
εχθρική σε οποιαδήποτε μορφή
κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Η πιο σημαντική όμως δύναμη του Συλλόγου ήταν και είναι η ενεργοποίηση των ίδιων των μελών
του. Απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές διαχωρισμού των συναδέλφων σε παλιούς-νέους, σε
αορίστου-μόνιμους, σε «επιστήμονες» και «λιγότερο επιστήμονες», αντιτάξαμε την ενότητα του κλάδου,
στοχεύοντας σε κοινούς αγώνες απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που ψηφίζει και εφαρμόζει (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ,
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) την πολιτική της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, των μνημονίων, με την πεποίθηση
ότι ο Σύλλογος και η δράση όλων μας είναι ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε τη δουλειά μας και τη ζωή
μας!
Χαρακτηριστική ήταν η δύναμη αυτής της ενότητας στην νίκη που πετύχαμε με την απόσυρση του
καταστρεπτικού για τα μνημεία σχέδιο νόμου για την «άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων», όταν
επιχειρήθηκε να ψηφιστεί εν μια νυκτί η κατάφωρη παράκαμψη της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας! Με την
ίδια αυτήν ενότητα και αγωνιστικότητα αντισταθήκαμε και σε κάθε σχέδιο για την παράκαμψη του
Αρχαιολογικού Νόμου: στον Αστέρα Βουλιαγμένης, στα Αφάντου Ρόδου, στο Κάβο Σίδερο, στις Σκουριές,
στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, στη μαρίνα Πύλου, στο Ελληνικό και σε τόσες άλλες περιπτώσεις που
σχεδόν καθημερινά καλούμασταν να υπερασπιστούμε τις αρχαιότητες.
Παράλληλα, αγωνιστήκαμε από κοινού με τα υπόλοιπα Σωματεία του ΥΠΠΟΑ για:
 να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους οι συνάδελφοί μας που είχαν τεθεί σε καθεστώς
διαθεσιμότητας, με επανασύσταση των οργανικών τους θέσεων,
 να προσληφθούν οι 187 συνάδελφοι, η πρόσληψη των οποίων εκκρεμούσε από το 2010,
 να σταματήσουν οι έλεγχοι του ΣΕΕΔ στους ΙΔΑΧ συναδέλφους μας,
 να μην εφαρμοστεί ο νόμος για την αξιολόγηση που προέβλεπε υποχρεωτική ποσόστωση και
απολύσεις.
 Να μην αποσπαστεί έργο του ΥΠΠΟΑ, με εμβληματική την περίπτωση του ΜΕΛΜΟΚΕ.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση στον ΣΕΑ αντιστάθηκε στον Οργανισμό που ψηφίστηκε το 2014, ο οποίος
επέφερε ανεπανόρθωτες έως σήμερα συγχωνεύσεις και περικοπές στο ΥΠΠΟΑ και άνοιξε με
συναδελφικότητα και δημοκρατικό πνεύμα τη συζήτηση για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό
που θα υπερασπίζεται τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας και προβολής της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αναδείξαμε τα τραγικά προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών και την έλλειψη πόρων,
διεκδικήσαμε νέες προσλήψεις αρχαιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων, την προστασία του θεσμού της
αυτεπιστασίας, την θωράκιση της εκπαιδευτικής άδειας (επιδημίας), την αναβάθμιση της λειτουργίας του
ΤΑΠΑ, κ.ά.
Παράλληλα διεκδικήσαμε και πετύχαμε να αρθούν χρόνιες ανισότητες εντός του κλάδου όπως:
 η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε εποπτευόμενους φορείς, νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΟ και
στα μεγάλα έργα

βαθμολογική ωρίμανση και απόδοση ειδικότητας στους ΙΔΑΧ συναδέλφους.
Όμως, η μισθολογική καθήλωση, η τραγική έλλειψη προσωπικού σε σχέση με τον όγκο της εργασίας μας,
η υποβάθμιση της επιστημονικής και διοικητικής μας υπόστασης και οι προσπάθειες αποδυνάμωσης
ακόμη και κατάργησης του επιστημονικού μας έργου, ο αυταρχισμός και η διάχυση φόβου στους χώρους
δουλειάς, καθώς και η αγοραία αντίληψη για την πολιτιστική κληρονομιά που επιχειρεί συστηματικά να
απαξιώσει το έργο μας με στόχο να περάσουν τα σχέδια για τις ιδιωτικοποιήσεις σε βάρος της
πολιτιστικής κληρονομιάς συνεχίζονται.
Όλα αυτά πρόκειται να ενταθούν με:
 Τα νέα μέτρα του τέταρτου μνημονίου που ψηφίζει σε λίγες ημέρες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
(περιστολή δημόσιων δαπανών, περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων, πάγωμα προσλήψεων,
απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, απαγόρευση κλαδικών συμβάσεων κ.ά).
 Τον Νόμο για την «αξιολόγηση» και την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που θα
αποτελέσει και πάλι εργαλείο για απολύσεις, στον οποίο ήδη έχει αντιταχθεί το
δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα με απεργία-αποχή των εργαζομένων από τη διαδικασία της νέας
αξιολόγησης.








Την προσπάθεια της κυβέρνησης να εκποιήσει τη δημόσια περιουσία ακόμη κι αν σε αυτήν
περιλαμβάνονται μνημεία, ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι.
Την παράκαμψη του Αρχαιολογικού Νόμου με μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που
διευκολύνουν τους διάφορους επενδυτές και τα ποικιλώνυμα Ιδρύματα, ΜΚΟ και Σωματεία που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των μνημείων με τις ευλογίες της πολιτικής
ηγεσίας (βλ. Διάζωμα).
Το σχέδιο του νέου Οργανισμού που ουσιαστικά αφήνει ανέπαφο τον υφιστάμενο Οργανισμό που
εφαρμόσθηκε κατ’ επιταγήν των μνημονιακών δεσμεύσεων, με στόχο να μας μετατρέψει σε
υπαλλήλους που μόνο θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις, χωρίς δυνατότητες ουσιαστικού έργου στα
μνημεία και ερευνητικής δουλειάς.
Το νέο «όραμα» για αξιοποίηση του πολιτισμού ως «προϊόντος» προς εκμετάλλευση από
επιχειρηματίες, την ανταποδοτική αντίληψη για την λειτουργία μνημείων, χώρων, μουσείων, την
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και προβολής των μνημείων. Όραμα που συστηματικά
προετοιμάζουν ιδρύματα, σύλλογοι, ΜΚΟ και επιχειρηματικοί κύκλοι, αλλά που πρόθυμα
αγκαλιάζουν κόμματα εξουσίας, δημοσιολογούντες, στελέχη της κυβέρνησης και του ΥΠΠΟΑ!

Μπορούμε να συνεχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα!
Δεν ήμασταν όλοι ίδιοι κι αυτά τα τρία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές οι αποφάσεις
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ήταν ομόφωνες, δεν υπήρχε η ίδια ομοφωνία στην υλοποίησή
τους. Άλλωστε δεν έχουν όλες οι παρατάξεις την ίδια αντίληψη για την ανεξαρτησία του Συλλόγου από τις
κατευθύνσεις των πολιτικών ηγεσιών αλλά και των κάθε λογής ιδρυμάτων και ιδιωτικών φορέων που
θέλουν να πατήσουν πόδι στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η επόμενη μέρα στον Σύλλογο απαιτεί ουσιαστική υποστήριξη των αποφάσεων των συνελεύσεων,
μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και ριζοσπαστικές δράσεις που να μπλοκάρουν τις μνημονιακές
πολιτικές και να αποτελούν πραγματικό μοχλό πίεσης προς την πολιτική ηγεσία.
Χρειαζόμαστε έναν Σύλλογο:
Με πολυφωνία και δημοκρατική πολιτική αντιπαράθεση, και όχι λογικές παραγοντισμού, ανεξάρτητο
από τους μηχανισμούς της εξουσίας, την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και τα κόμματα.
Που θα παλεύει για την πραγματική και πλήρη εξίσωση των μελών του, χωρίς διαχωρισμό σε
μόνιμους-αορίστου ή αρχαιολόγους πολλαπλών ταχυτήτων (στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις, το
επιστημονικό έργο, τις επιδημίες κ.λπ.).
Που θα συνδέει την καθημερινή δουλειά του αρχαιολόγου με την οικονομική και θεσμική του
αναβάθμιση, με το βλέμμα στραμμένο στον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης και της εργασίας και στην
απόδοση των μνημείων σε αυτούς που δικαιωματικά τούς ανήκουν: στο κοινωνικό σύνολο.
Που θα διευκολύνει και θα υποστηρίζει το επιστημονικό έργο των μελών του, θα αναβαθμίζει το
αρχαιολογικό έργο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αλλά θα φροντίζει και τη σύνδεσή του με το κοινό.
Που θα είναι μαχητικός και αποτελεσματικός, θα παλεύει και θα επιβάλλει τα αιτήματά του μέσα από
συλλογικές διαδικασίες και δράσεις και διεκδικητικούς μαζικούς αγώνες.
Με ζωντανά και δραστήρια Τοπικά Παραρτήματα και Τοπικές Συνελεύσεις σε όλες τις περιφέρειες,
για να μπορούν να εκφράζονται όλοι οι συνάδελφοι και να οργανώνουν τη δράση τους.
Διεκδικούμε συλλογικά:




ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ. Να καταργηθεί ο Ν. 4024/11. Όχι στο (κατ’ όνομα) ενιαίο
μισθολόγιο - φτωχολόγιο! Να μπορούμε επιτέλους να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Να
καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα οδοιπορικά σε όλες τις Υπηρεσίες. Να αυξηθούν οι μέρες των
εκτός έδρας μετακινήσεων μας ιδίως στις νησιωτικές περιοχές, καθώς και η αποζημίωση για τις
μετακινήσεις. Να καταβληθεί το ανθυγιεινό επίδομα, το καταδυτικό και οι υπερωρίες.
ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ των αρχαιολόγων και των συναφών ειδικοτήτων (στις
χρεώσεις, τις αναθέσεις, το αρχαιολογικό έργο). Να γίνονται ουσιαστικές επιστημονικές ολομέλειες
με δημοκρατικό διάλογο. Ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εργαζομένων με καθεστώς διαφάνειας και











με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των ίδιων και των υπηρεσιών. Μία ενιαία σχέση εργασίας για
όλους, με τη μονιμοποίηση των συναδέλφων αορίστου χρόνου.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Να
σταματήσει η κάλυψη των πάγιων αναγκών με ωρομίσθιο προσωπικό και με αδιαφανείς προσλήψεις
από διάφορους αναδόχους με μισθούς πείνας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με ενιαίο, αδιάβλητο
σύστημα (ΑΣΕΠ), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Καμία κουβέντα για πρόσληψη μέσω συνέντευξης ή με
προϋπόθεση αυξημένων προσόντων (μεταπτυχιακού).
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ. Να εφαρμοστούν οι
διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, που προβλέπουν διαφανή τρόπο μεταθέσεων, με
κατάρτιση ετήσιου πίνακα μεταθετέων, με βάση τα μόρια της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής
κατάστασης, της παραμονής σε επαρχία/παραμεθόριο κ.λπ.
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ στο βωμό
των fast track έργων και των κάθε είδους επενδύσεων. Όχι στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας
από το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Κοινός αγώνας ενάντια στην εκποίηση της δημόσιας γης, του
νερού, της ενέργειας, του φυσικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η ακίνητη περιουσία του ΥΠΠΟΑ να
μείνει δημόσια για τις ανάγκες του πολιτισμού.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην κατεύθυνση της επαρκούς στελέχωσης
των Εφορειών, της γενναίας αύξησης της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, της
καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, της ουσιαστικής συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων για την
προστασία και ανάδειξη των μνημείων, της ενδυνάμωσης του κοινωνικού ρόλου της και της καθολικής
πρόσβασηςόλων των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά, το νεότερο και σύγχρονο πολιτισμό.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ. Όχι στην υποχρηματοδότηση-εμπλοκή «χορηγών»,
«μεσαζόντων» και ιδιωτικών Ιδρυμάτων στο αρχαιολογικό έργο. Να αποκατασταθεί η σχέση
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και κοινωνίας, να κάνουμε τους πολίτες συμμάχους και όχι αντίπαλους στο
έργο μας.

Στις εκλογές του ΣΕΑ για ΔΣ και Τοπικά Παραρτήματα, ψηφίζουμε
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανδριανοπούλου Παναγιώτα
Αποστολάκη Αναστασία
(Νατάσα)
Αποστολίδου Αγνή
Βεροπουλίδου Ειρήνη (Ρένα)
Βοσνίδης Παναγιώτης
(Πάνος)
Γερολύμου Κωνσταντίνα
(Τίνα)
Γεωργακά Βασιλική (Βάλη)
Γιαννίκου Μαρία
Γκότσης Ευστάθιος (Στάθης)
Ευαγγελιστής Διονύσιος
Καραβασιλειάδου Ζαφειρία
(Ρία)
Καρλιάμπας Ιωάννης
Κανάκη Ελένη
Καστρινάκης Νικόλαος
Κατάκη Ευθυμία (Έφη)
Κατσάλη Σοφία
Κατσουγκράκη Γιαννούλα

Κονιώτη Μαρία
Κουλίδου Σοφία
Κουτσοθανάσης Χρήστος
Κουτσούμπα Δέσποινα
Κουτσουμπού Μαρία
Κυριαζή Όλγα
Λένη Μαρία
Λημναίου Ευαγγελία (Λία)
Μανιδάκης Δευκαλίων
Μαρκέτου Σταματία
Μπούμπουλη Φανή
Νικολάου Γιόρκα
Νούλας Κωνσταντίνος
Ντόγκας Θεόδωρος
Πανουτσόπουλος Νικόλαος
Παπαγγελοπούλου
Θεοδώρα (Δώρα)
Παπαδοπούλου Ευτέρπη
(Πέπη)
Παπαθωμά Ελένη
Πασχαλίδης Κωνσταντίνος

Ποιμενίδου Στυλιανή
Σακαλή Όλγα
Σαρικάκη Παρασκευή
(Βούλα)
Στρατούλη Γεωργία
Τασακλάκη Μαρίνα
Τσαρδάκα Δέσποινα
Τσιτούρη Αμαλία
Τσουλάκου Μαρία
Φουρλίγκα Ευαγγελία (Εύα)
Φωτιάδη Καλλιόπη (Πέλλη)
Χαμηλάκη Αικατερίνη
Χόινας Νικόλαος
Χριστοδουλίδης Νικόλαος
Χρυσάφη Μαρία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γκόγκου Αναστασία (Νατάσα)
Επιτροπάκης Περίανδρος
Σταμπούλογλου Μαρία
Ψαράκη Κυριακή (Κική)

