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Τη χρονιά που πέρασε, από τον Μάιο του 2017 έως σήμερα, 19 Μαρτίου 2018, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με βαρύνοντα θεσμικό ρόλο ως κεντρικός κλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, βρέθηκε να αγωνίζεται με σθένος σε πολλά μέτωπα.
Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της συνεχιζόμενης πολιτικής της λιτότητας και των μνημονίων, με ομόφωνες στην πλειονότητά τους Αποφάσεις του Δ.Σ. βάσει κοινών αξόνων
δράσης, ο Σύλλογος πρωταγωνίστησε στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς, στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας των αρχαιοτήτων, στην πρόοδο της έρευνας και στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου.
Με τις παρεμβάσεις του ο Σύλλογος τονίζει την ανάγκη διασφάλισης και ενθάρρυνσης
του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα του κλάδου έτσι, ώστε να στηριχθεί το επιστημονικό έργο όλων των συναδέλφων και να ζωντανέψει η επιστημονική συζήτηση και η
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρχαιολόγων του ΥΠ.ΠΟ.Α. Οι θέσεις του Συλλόγου διατυπώθηκαν με τρόπο τεκμηριωμένο και με σαφήνεια, δείχνοντας ότι σε θέματα προστασίας
των αρχαιοτήτων, ανατροπής των εργασιακών, επιστημονικών και υπηρεσιακών κατακτήσεων του κλάδου παραμένουμε ενωμένοι και ανυποχώρητοι. Με αυτό το πλαίσιο η δράση
μας κινήθηκε στους παρακάτω άξονες. Αναλυτικά:
Α. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Σύλλογος κινήθηκε στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των θέσεων εργασίας, με
σταθερό αίτημα την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των δραματικών ελλείψεων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρεί τη θέσπιση
ενός αδιάβλητου ενιαίου και τακτού τρόπου για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
όλων των ειδικοτήτων και παράλληλα την επανασύσταση και αύξηση των κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. Αναλυτικά ο Σύλλογος :
• Άσκησε πίεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη 33 αρχαιολόγων, μολονότι αυτή αφορά σε ελάχιστες συγκριτικά με τις ανάγκες θέσεις με μια προκήρυξη που παρουσίαζε αρκετά προβλήματα, ενώ ζήτησε και την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2004.
Σε αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων προσγράφονται η κατάταξη των συναδέλφων που
έχουν δικαιωθεί δικαστικά και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η πρόσληψη
όσων συμβασιούχων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καθώς και η ολοκλήρωση
της διαδικασίας μετατάξεων αρχαιολόγων και άλλων ειδικοτήτων από άλλα υπουργεία, ενώ διεκδίκησε την άμεση προκήρυξη των 200 θέσεων αρχαιοφυλάκων.
• Σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων απαίτησε σε συνάντησή του με την Υπουργό την εκ νέου θέσπιση της ειδικής πρόσθετης αμοιβής του καταδυόμενου προσωπικού και της ασφάλισης έναντι ατυχήμα1
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τος, κατά το πρότυπο των δυτών των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των
πλοηγικών σταθμών λιμένων.
Συμπαραστάθηκε τους συμβασιούχους συναδέλφους των προγραμμάτων ψηφιοποίησης της Δ.Δ.Ε.Α.Μ, ζητώντας να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα κονδύλια για τη μισθοδοσία τους και τις προσλήψεις με αυτεπιστασία.
"Έκρινε ότι η εφαρμογή της «αξιολόγησης», στο επιπρόσθετα επιβαρυντικό πλαίσιο που
διαμόρφωσε η τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ο. Γεροβασίλη είναι προσχηματική, καθώς δεν τηρεί ούτε καν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του «νόμου
Βερναρδάκη» (δηλ. συλλογική και ατομική στοχοθεσία μετά από ολομέλεια της υπηρεσιακής μονάδας, αποτίμηση αυτής με μετρήσιμα στοιχεία, διαβούλευση με τον κάθε εργαζόμενο κ.ο.κ.). Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος δεν είναι επί της αρχής αντίθετος
στην αξιολόγηση, καθώς ούτως ή άλλως τα μέλη του κρίνονται καθημερινά ως δημόσιοι υπάλληλοι και επιστήμονες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Πέραν τούτου,
υπό το πρίσμα της πιθανότητας η αξιολόγηση να συνδεθεί με δυσμενείς μεταβολές της
υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζόμενων, αποφάσισε τη συμμετοχή στην απεργίααποχή της ΑΔΕΔΥ, με ποσοστό συμμετοχής 50% των μελών του Συλλόγου. Κάποιες υπηρεσίες μάλιστα συμμετείχαν κατά 100%, δίνοντας ένα μήνυμα αντίστασης, αλληλεγγύης και ενότητας. Άλλωστε, σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της ΑΔΕΔΥ
και τους νομικούς του συνεργάτες δήλωσε ότι θα καλύψει συνδικαλιστικά όλους τους
συναδέλφους, αξιολογούμενους και αξιολογητές, που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.
Στις περιπτώσεις πλήρωσης των θέσεων ευθύνης με ανάθεση από την πολιτική ηγεσία, όπως έγινε μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού, δήλωσε την αντίθεσή του και
τοποθετήθηκε με σαφήνεια υπέρ της προκήρυξης όλων των θέσεων ευθύνης μετά από
δίκαιη, αδιάβλητη και αξιοκρατική κρίση. Απαραίτητη είναι και η δήλωση προτίμησης των
υποψηφίων για να αποφευχθούν καταχρηστικές και άδικες τοποθετήσεις. Υπενθυμίζεται
ότι έως σήμερα έχουν πληρωθεί οι θέσεις των Γ. Διευθυντών Διοικητικού και Οικονομικού, ενώ έχουν προκηρυχθεί μόνον οι υπόλοιπες θέσεις των Γενικών Διευθυντών και
του Διοικητικού Γραμματέα.
Σε υπομνήματα και παρεμβάσεις προς τη διοικητική ιεραρχία του ΥΠ.ΠΟ.Α διεκδίκησε
επίμονα την σε τακτή σύγκληση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική και την βαθμολογική εξέλιξη, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα του κλάδου. Οι αγώνες για την κατάργηση κάθε
διοικητικής διάκρισης Μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. είχαν αποτέλεσμα, καθώς για πρώτη φορά,
στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Οργανισμού, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση συναδέλφων Ι.Δ.Α.Χ. σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων. Ωστόσο, το γεγονός ότι στο
επίπεδο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ο νέος Οργανισμός συστήνει διακριτά
τμήματα μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., συνιστά πισωγύρισμα, το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη θεματική διάκρισή τους.

Β. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ.
Ο Σύλλογος ως θεματοφύλακας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανέλαβε πρωτοβουλίες κατά
των πολιτικών και των ενεργειών που επιχείρησαν να θίξουν το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με σταθερή γραμμή τη δυναμική αντιπαράθεση σε κάθε
πολιτική που απειλεί με συρρίκνωση και υποβάθμιση τον Πολιτισμό, απέναντι σε κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης του αρχαιολογικού έργου ή απόπειρας εκποίησης της
δημόσιας περιουσίας, επενδύσεις που παρακάμπτουν τις διοικητικές διαδικασίες, τον Αρχαιολογικό Νόμο και τις θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος, βρέθηκε και πάλι στην πρώτη
γραμμή των κινητοποιήσεων. Αναλυτικά ο Σύλλογος:
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• Αντέδρασε άμεσα στην απόπειρα τροποποίησης του άρθρου 10 του Αρχαιολογικού
Νόμου. Η διάταξη προέβλεπε την παράκαμψη των συλλογικών οργάνων της Α.Υ. και την
έκδοση των συνακόλουθων Υ.Α. σε περίπτωση εκτέλεσης έργων επί μνημείων στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων ακόμη και με μειοψηφική συμμετοχή των Υπηρεσιών
του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η τροπολογία καταγγέλθηκε ως αντισυνταγματική κατά τη διάρκεια του
κοινοβουλευτικού διαλόγου και αποσύρθηκε άμεσα.
• Στην υπόθεση χωρικής ρύθμισης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού απέδειξε
ότι ο Αρχαιολογικός Νόμος δεν ακυρώνεται στο όνομα κανενός επενδυτή και ότι μπορεί
να ισχύει η αρχή της ισονομίας απέναντι σε όλους τους πολίτες. Η αρχαιολογική νομοθεσία, ο κλάδος και ο Σύλλογος αντιμετώπισαν συντονισμένες επιθέσεις και συκοφαντίες
που επιχειρούσαν να διαστρεβλώσουν τα δεδομένα. Ο Σύλλογος κινητοποιήθηκε αυθόρμητα ενάντια στην επιλογή της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας για την επένδυση
στο Ελληνικό έναντι της εφαρμογής της αρχαιολογικής νομοθεσίας «προκειμένου να
μην χαθεί η επένδυση», σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τον Σύλλογο. Δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί καμία θεσμική εκτροπή και ότι
θα αντιταχθεί μέχρι τέλους σε κάθε απόπειρα παράκαμψης της αρχαιολογικής νομοθεσίας και του Ν. 3028/2002, εφαρμοστικού του άρθρου 24 του Συντάγματος.
Ειδικότερα, απαίτησε την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3028/2002, που επιτάσσει την
κήρυξη αρχαιολογικού χώρου εν όψει της χωρικής ρύθμισης που προγραμματίζει η επένδυση στο Ελληνικό. Πρόκειται για αρχαία οικιστικά κατάλοιπα, οικοδομικά λείψανα,
ταφικά σύνολα και μεγάλο αριθμό αρχαίων κινητών ευρημάτων στα όρια των αρχαίων
Δήμων Αλιμούντος και Ευωνύμου, τα οποία αποτελούν τις υλικές μαρτυρίες κοινωνιών
από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ύστερη αρχαιότητα. Ζητήθηκε δηλαδή το αυτονόητο, η εφαρμογή του Αρχαιολογικού Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων, η
οποία χωρίς αιδώ τίθεται σε κίνδυνο από την ίδια την πολιτεία, προκειμένου να παρακαμφθεί ο συνήθης ύποπτος, δηλ. οι αρχαιότητες και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μάλιστα, δεσμεύτηκε προκαταβολικά ότι σε περίπτωση παράκαμψης της νόμιμης διαδικασίας
ήταν αποφασισμένος να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια.
Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ενέργειες του Δ.Σ., έως την ημέρα που το Κ.Α.Σ. αποφάσισε
επιτέλους την αυτονόητη κήρυξη, ήταν σύμφωνες με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Σ.Ε.Α., στις 27/3/2017, όπου σημειωνόταν πως: "Μετά την ψήφιση της σκανδαλώδους σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, η οποία περιλαμβάνει αδιανόητες για κάθε ευνομούμενο κράτος διατάξεις υπέρ του επενδυτή (όπως
λ.χ. αποζημίωσή του σε περίπτωση εκ των υστέρων ανεύρεσης ή/και κήρυξης αρχαιοτήτων), η κυβέρνηση φαίνεται πως θυσιάζει και το στοιχειώδες συνταγματικό της καθήκον
απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά." Το Δ.Σ. ζήτησε από την πολιτική ηγεσία να μην
αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία ταυτότητας του ακίνητου ως γνωστού αρχαιολογικού χώρου
και να μην παρακάμψει τις συνταγματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, κατά
τη θεσμική διαδικασία των εγκρίσεων (Κ.Α.Σ., ΣτΕ), δημοσιοποιώντας άμεσα το περιεχόμενο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγραψε (;) με την Ελληνικό
Α.Ε., χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και να γνωστοποιήσει
το Σ.Ο.Α. που κατέθεσε η Lamda Development.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. απαντώντας σε μία σειρά δημοσιευμάτων, που εκούσια ή ακούσια παραπληροφορούσαν την κοινή γνώμη, ανέλυσε για μία ακόμη φορά τους λόγους που επιδιώκει την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εξηγώντας στο ευρύτερο κοινό τα διακριτά
καθεστώτα προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μάλιστα, κατέδειξε ότι η μόνη
οδός που μπορούσε να επισπεύσει τις διαδικασίες, ήταν η εφαρμογή του άρθρου 12 του
Αρχαιολογικού Νόμου, να προηγηθεί, δηλαδή, η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου με
βάση τα επιστημονικά τεκμήρια που έχει εισηγηθεί η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων,
πριν από την έγκριση του σχεδίου χωρικής ρύθμισης (Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυ3

ξης) και πριν από κάθε άλλη νόμιμη έγκριση. Μόνον τότε οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., και
όχι η Υπουργός, θα μπορούσαν να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για την εκτέλεση του έργου με τον πραγματικό κύριο του έργου, που είναι η Lamda
Development, δηλ. η εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο, και όχι η Ελληνικό Α.Ε., δηλ
μια ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου.
Για την επίμονη προσπάθεια παράκαμψης της νομιμότητας στο θέμα του Ελληνικού, που
θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο, ο Σύλλογος απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας. Η κινητοποίηση του Σ.Ε.Α. προάσπισε το κύρος του Κ.Α.Σ. ως ανώτατου
συλλογικού επιστημονικού οργάνου του ΥΠΠΟΑ υπενθυμίζοντας σε όσους δεν το θυμούνται, ότι οφείλει να γνωμοδοτεί χωρίς πολιτικές πιέσεις, με μόνο γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, της επιστημονικής δεοντολογίας για την προστασία των αρχαιοτήτων διαχρονικά.
Η απόφαση του Κ.Α.Σ. για την κήρυξη αρχαιολογικού χώρου διέσωσε το κύρος του Συμβουλίου, το οποίο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και κατέδειξε την αναγκαιότητα
εφαρμογής της νόμιμης διαδικασίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
• Υπερασπιζόμενος με κάθε πρόσφορο μέσο την ανεξαρτησία και τον δημόσιο χαρακτήρα
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ο Σύλλογος αντέδρασε έντονα στις απόπειρες εκχώρησης
συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε τρίτους.
Με αφορμή τη δράση του σωματείου Διάζωμα και την εμπλοκή του στο σχεδιαζόμενο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, «Η πολιτιστική διαδρομή των
αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου», ο Σύλλογος δήλωσε την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη εδώ και καιρό εμπλοκή εξωθεσμικών στο έργο της προστασίας, ανάδειξης και
προβολής του μνημειακού πλούτου της χώρας. Το εν λόγω σωματείο, μοιάζει να κινείται
με μεγάλη άνεση στα αρχαιολογικά ζητήματα καθώς: διακηρύσσει ότι «αποφυλακίζει τα
μνημεία», συμβουλεύει ότι «πρέπει να ικανοποιούμε και τις πιο ακραίες απαιτήσεις σε
ώρες επισκεψιμότητας», προτείνει ότι «ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχειρήσεις πρέπει να
μπουν ενεργά στη διαδικασία αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος», εισηγείται νέο
σύστημα διανομής των προσόδων του Τ.Α.Π. στους χώρους, σε νέους φορείς διαχείρισης
και στο Ταμείο και τελικά επιχειρεί να υποκαταστήσει τον αρμόδιο δημόσιο φορέα προστασίας των αρχαιοτήτων με σοβαρές επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον. Υποσχόμενο
μελέτες για αναστηλωτικές και άλλες επί μνημείων εργασίες, χωρίς να διασφαλίζεται η
αρτιότητα τους, εμπλέκεται προνομιακά σε εθνικές συμμετοχές και σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως είναι το πρόγραμμα «2018, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
και οι «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»). Ο Σύλλογος τονίζει ότι όλα όσα ευαγγελίζεται το Διάζωμα και οι συν αυτώ αποτελούν αρμοδιότητες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Δεν θα επιτρέψει να υλοποιούνται
ερήμην της, ενώ η ίδια συστηματικά θα ευνουχίζεται από τη συντονισμένη παράκαμψη
της θεσμικής λειτουργίας της, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την υποβολιμαία θέσπιση νέων γραφειοκρατικών εμποδίων.
• Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και την αντίθεσή του για την ανέγερση εμπορικού πολυχώρου (Mall) στην Ακαδημία Πλάτωνος και τις κατ’ εξαίρεση διευκολύνσεις που
δίνει σχετική απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.. Με αυτήν εγκρίθηκε η εισήγηση του Υπουργού
Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη περί τροποποίησης των όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της
Ακαδημίας Πλάτωνος. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του
υπουργείου Ενέργειας & Περιβάλλοντος και της Artume Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης
ακινήτου και κινητής περιουσίας (Artume A.E.).
• Στην περίπτωση του σταθμού της Αγίας Σοφίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανά4

πτυξη, αλλά ότι αντίθετα μπορούν να συνδυαστούν η απρόσκοπτη συνέχιση των Έργων
και η προστασία και ανάδειξη των Αρχαιοτήτων.
Στο πλευρό των μονίμων και εκτάκτων συναδέλφων μας ο Σύλλογος δεν επέτρεψε τις αυταρχικές παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας στο έργο των αρχαιολόγων, στηλιτεύοντας απολύσεις και κάθε είδους παρέμβαση. Αποτελεί μαύρη σελίδα η απαράδεκτη εμπλοκή
του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρ. Σπίρτζη στο αρχαιολογικό έργο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης στο Μετρό και στη λειτουργία της Υπηρεσίας, η οποία
έφτασε μέχρι την απομάκρυνση του Εφόρου (12-5-2018).
• Ο Σ.Ε.Α. μόλις πληροφορήθηκε τις ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την πρόθεση μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO που λειτουργεί από το 1934 ως Μουσείο, σε ισλαμικό τέμενος,
εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για μία τέτοια προοπτική. Καθώς μάλιστα η δυσμενής
εμπειρία της μετατροπής άλλων ομώνυμων ναών (Αγία Σοφία Τραπεζούντας – Αγία Σοφία
Νίκαιας) σε τεμένη, με καταστροφικές επεμβάσεις στα μνημεία και κυρίως στον διάκοσμό
τους, ζητήθηκε από την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς επαγρύπνηση και παρέμβαση (17-7-2017).
• Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α ένωσε τη φωνή του με προσωπικότητες του πνεύματος της Κρήτης
καλώντας την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης για να μην εκχωρηθεί ως χώρος εστίασης και τουριστικής εκμετάλλευσης το κτήριο του Διοικητηρίου στο λόφο Καστέλλι
Χανίων, ένα μνημειώδες διώροφο κτίριο που μορφολογικά συνδέει την τοπική παράδοση
με τις καταβολές της στη Βενετοκρατία και το ρεύμα του Νεοκλασικισμού (10-72017).
Γ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κύριος άξονας των δράσεων και των κινητοποιήσεων παραμένει η προάσπιση του Αρχαιολογικού Νόμου και της αρχαιολογικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας των αρχαιοτήτων ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού. Ο Σύλλογος παρακολουθεί τις
κατά καιρούς απόπειρες νέων νομοθετικών διατάξεων που ψαλιδίζουν τον Αρχαιολογικό
Νόμο και την συνταγματική επιταγή προστασίας των μνημείων και ανοίγουν τον δρόμο σε
ad hoc και φωτογραφικούς όρους πολεοδόμησης, χρήσης γης και διαχείρισης των αρχαιοτήτων, σε περιπτώσεις εκποιήσεων της δημόσιας περιουσίας σε αρχαιολογικούς χώρους
από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ, αλλά και σε μεγάλα ιδιωτικά έργα, όπως στο Ελληνικό, στο Κάβο Σίδερο Λασιθίου, ο Αγωγός ΤΑΡ και άλλα. Για την δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης καλούνται
όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώνουν σχετικά. Αναλυτικά:
Παρ’ όλες τις παρεμβάσεις του Δ.Σ. και την απαίτηση για έγκαιρη δημοσιοποίηση του σχεδίου του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α., ώστε να γίνει ουσιαστικός και δημοκρατικός διάλογος, το σχέδιο δόθηκε την τελευταία στιγμή. Ο νέος Οργανισμός δεν αντέχει σε κριτική
δεδομένου ότι τροποποιεί σημειακά τον προηγούμενο Οργανισμό του 2014, τον οποίο είχαμε στηλιτεύσει, χωρίς να τολμά την εισαγωγή νέας φιλοσοφίας στην προστασία και διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
• Με επιστολή του Συλλόγου προς την Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση κατατέθηκαν προτάσεις για τη διατήρηση του άρθρου 24, αναφέροντας
ότι αυτό συνιστά την πλέον ώριμη διατύπωση της ελληνικής έννομης τάξης για την προστασία του ιδιαίτερου περιβάλλοντος της χώρας, φυσικού και ανθρωπογενούς. Το ίδιο
άρθρο, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την πλέον πρόσφατη αναθεώρησή του το 2008, ορίζει το περιβάλλον ως το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλεπιδρούν και καθορίζουν την οικολογική ισορροπία, τη ζωή και την υγεία των κατοί5

κων, την ιστορία και τον πολιτισμό, ενσωματώνοντας τις έννοιες της αειφορίας και της
βιωσιμότητας, της πρόβλεψης δηλαδή για τη διασφάλιση των πόρων, φυσικών και πολιτιστικών, ώστε οι μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τη σημερινή επί του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, για την πολιτιστική κληρονομιά ο Σύλλογος τόνισε ότι πρόκειται για το σύνολο των υλικών έργων που κατέλειπε ο άνθρωπος κατά το
πέρασμά του από τη χώρα και των άυλων, υψηλών εννοιών, όπως αυτές εκφράστηκαν
μέσα από τα κείμενα και την προφορική παράδοση και τις άλλες καλλιτεχνικές εκφάνσεις
(μουσική, χορός, τέχνες). Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του πολιτιστικού περιβάλλοντος
είναι άρρηκτα δεμένη με την αντίστοιχη του φυσικού και η Πολιτεία, βασικός εκφραστής
του Κράτους Δικαίου, οφείλει να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία
του. Ο Σύλλογος εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη προστασία
των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έννοιες που συνιστούν δημόσιο και
όχι ιδιωτικό κεφάλαιο, και ως εκ τούτου καθιστούν υποχρεωτική τη διαχείρισή τους από
το ίδιο το κράτος, ως κατεξοχήν εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και της αειφόρου
ωφέλειας του συνόλου.
• Ο Σύλλογος παρενέβη επίσης σε επίμαχα άρθρα του σ/ν «Έλεγχος και προστασία του
δομημένου περιβάλλοντος», ζητώντας από την πολιτική ηγεσία να παρέμβει, κάτι
που δεν έγινε. Παρά τη φαινομενική αναγνώριση των αρμοδιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α., όσον
αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους και τα μνημεία, ουσιαστικά
οι διατάξεις του νόμου, τόσο αυτές που μεταφέρονται από τον Ν. 4178/2013, όσο και οι
νέες, περιέχουν προβλέψεις που εμφανώς αντιβαίνουν στον Ν. 3028/2002, υποβαθμίζοντας τις θεσμικά αρμόδιες για την προστασία των αρχαιοτήτων Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Με το νέο Νόμο δίνεται η δυνατότητα για την δια παντός εξαίρεση από την κατεδάφιση
αυθαίρετων κατασκευών εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και επί μνημείων, αγνοώντας την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέποντας τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών επί Μνημείων ενταγμένων στο Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, διακυβεύοντας την ένταξή τους στον συγκεκριμένο κατάλογο και
με άμεσο κίνδυνο απένταξης. Ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών επί μνημείων, κυρίως εκκλησιαστικών, χωρίς καμία έγκριση ή έλεγχο από τις
Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και παραχωρεί αρμοδιότητες του ΥΠ.ΠΟ.Α σε επιτροπή, όπου
μειοψηφούν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μας, ενώ διατηρεί τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων (που θεσπίστηκαν με τον Ν. 4030/11) ανάμεσα στα θεσμικά ορισμένα γνωμοδοτικά όργανα του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα την αύξηση
της γραφειοκρατίας και την επακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.
• Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των σ/ν που άπτονται των αρμοδιοτήτων του
ΥΠ.ΠΟ.Α., ο Σύλλογος κλήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων και κατάθεσε τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με το σχέδιο
νόμου σχετικά με τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Μέλη του ΔΣ παρέστησαν, μεταξύ άλλων επιστημονικών φορέων, στη συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2017 και κατέθεσαν τόσο
προφορικά όσο και δια υπομνήματος τις απόψεις και τις προτάσεις του Σ.Ε.Α. τεκμηριώνοντας την ανάγκη προάσπισης και διαφύλαξης του επιστημονικού κύρους του Ιδρύματος. Τονίστηκε η ανάγκη της ενδυνάμωσης του επιστημονικού-ερευνητικού χαρακτήρα
του Ιδρύματος, η εκλογή προέδρου με ανοικτή διαδικασία, ακαδημαϊκά κριτήρια και
διευρυμένη επιτροπή, η ανάγκη καθορισμού με επιστημονικές διαδικασίες των μελών της
εποπτικής επιτροπής και αναφέρθηκε με έμφαση η ανάγκη ενεργού συμμετοχής του ΥΠΠΟΑ στη λειτουργία του Ιδρύματος λόγω του σημαντικότατου πολιτιστικού αποθέματος
του και με βάση τις αρμοδιότητες του υπουργείου μας.
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Δ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δύο μήνες περίμενε το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. για την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λ. Κονιόρδου. Έτσι, την Τρίτη 4.7.2017 αντιπροσωπεία του επισκέφτηκε το Γραφείο της Υπουργού και ζήτησε από τον Διευθυντή του πολιτικού της γραφείου
συνάντηση, προκειμένου να τεθούν φλέγοντα θέματα που απασχολούν την Υπηρεσία και
τον κλάδο. Με κάθε ευκαιρία απευθυνόμενο στην πολιτική ηγεσία, τόνισε την αναγκαιότητα
αύξησης των δαπανών για τον Πολιτισμό και τη στήριξη των δημόσιων Υπηρεσιών του Πολιτισμού με επαρκή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, παράλληλα με την απλοποίηση
των διαδικασιών χρηματοδότησης και απορρόφησης των κονδυλίων των Υπηρεσιών. Επίσης ο Σύλλογος:
• Κατήγγειλε τον πρωτοφανή οικονομικό στραγγαλισμό που είχε υποστεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία με την εμπλοκή εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού
μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Η εγκληματική αυτή αμέλεια της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. έθετε σε κίνδυνο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία των μουσείων και των επισκέψιμων
αρχαιολογικών χώρων αφού ήταν δυσχερής η μέριμνα για βλάβες στα συστήματα ασφαλείας, στα μέτρα πυροπροστασίας και άμεσες σωστικές/στερεωτικές εργασίες σε μνημεία.
Το γεγονός ότι η δημόσια εικόνα μουσείων, χώρων και μνημείων δεν αμαυρώθηκε επί έξι
σχεδόν μήνες, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην φιλοτιμία των εργαζομένων, οι
οποίοι καλύπτουν εθελοντικά πολλά από τα βασικά έξοδα.
• Εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την τύχη της επιχορήγησης από το Τ.Α.Π.Α.,
η οποία για το έτος 2016 ανήλθε στα 23 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλήξει στο τέλος
του διαχειριστικού έτους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αδιάθετο ποσό!
• Στις πιο πάνω δυσχέρειες προστίθεται και η κριτική όσων ανάγουν τις αντικειμενικές αδυναμίες των Υπηρεσιών σε αφορμές για επιθέσεις κατά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπως η στοχοποίηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος, η οποία, ως αποτέλεσμα
της δραματικής μείωσης του φυλακτικού προσωπικού, αδυνατούσε να λειτουργήσει το
Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών σε καθημερινή βάση και με
πλήρες ωράριο. Επειδή όλα αυτά μοιάζει να δικαιολογούν υποβολιμαίες «προτάσεις» για
απόδοση της λειτουργίας των χώρων και των Μουσείων στους Δήμους ή σε ιδιώτες, ο
Σύλλογος καταγγέλλει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του έργου των συναδέλφων στις
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι θα στέκεται αρωγός σε όλα τα μέλη του.
• Με αφορμή τις μεγάλες κινητοποιήσεις μας για το Ελληνικό, ημέρες κατά τις οποίες ο
Σύλλογος, η Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα γνωμοδοτικά της όργανα, βρέθηκαν στο
στόχαστρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σε μια εκστρατεία συκοφάντησης σχετικά
με την αναγκαιότητα των κηρύξεων-οριοθετήσεων και την προστασία των αρχαιοτήτων,
η περσινή μέρα/εβδομάδα δράσης του Σ.Ε.Α για την προβολή του πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (6-13 Νοεμβρίου 2017) είχε ως θέμα: Μνημεία,
ανάπτυξη και τοπικές κοινωνίες: «ασύμβατη σχέση» ή διαχρονική συνύπαρξη; Θυμίζοντας πώς θα ήταν το Ηράκλειο χωρίς τα ενετικά τείχη, τα κυκλαδονήσια χωρίς τα κάστρα
τους, το Ναύπλιο χωρίς την παλιά του πόλη, η Θεσσαλονίκη χωρίς την αρχαία αγοράη η
Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου χωρίς τα τείχη και την τάφρο της, το Αθηναϊκό Μετρό χωρίς
τα αρχαιολογικά εκθέματα στους σταθμούς του.
Παρότι εκείνες τις ημέρες συνέπεσαν πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των μελών
μας, πολλές εφορείες ανταποκρίθηκαν δείχνοντας στο κοινό ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη παράλληλα με την προστασία των αρχαιοτήτων, τονίζοντας μάλιστα τη συμβολή
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στην Ανάπτυξη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι εκδη7

λώσεις έκλεισαν με την παρουσίαση ιστορικών διαμαχών από τους ίδιους τους συνταξιούχους πλέον αρχαιολόγους που τα έζησαν, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωτηρία του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς της Θεσσαλονίκης.
• Συμμετείχε σε στρογγυλή Τράπεζα στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα», που διοργάνωσε η ΔΙ.Π.Κ.Α. στις 8 και
9 Δεκεμβρίου 2017 στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, με θέμα Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα, δείχνοντας τη μέγιστη συμβολή της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας στην ανάπτυξη κατά τα δέκα τελευταία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι
Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. πραγματοποίησαν ένα πραγματικό θαύμα, στο
πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων, αλλάζοντας τους αρχαιολογικούς χάρτες των
περιοχών όπου έγιναν τα έργα αυτά, κυρίως στους μεγάλους οδικούς άξονες (ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65, ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ) και σε στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα). Στο Συνέδριο καταδείχτηκε η μεγάλη σημασία της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία αλλά και της ανάγκης για καλή συνεργασία με τους φορείςκύριους των έργων και η σωστή εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 6. Ανησυχία, ωστόσο,
προκαλεί η απαίτηση για μεγαλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση παρόμοιων έργων στο
μέλλον που διαφάνηκε στο τέλος της συζήτησης από αρμόδιους φορείς τόσο των εμπλεκόμενων Υπουργείων, όσο και φορέων όπως λ.χ. η ΔΕΗ. Τρομακτικές, ωστόσο, ήταν οι
μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις και οι καταστροφές των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στην
Κοζάνη και την Φλώρινα, οι οποίες θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Από την πλευρά
του Συλλόγου τονίστηκε η ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκούνται πιέσεις στο πλαίσιο της λογικής fast track από
τους κύριους των έργων για έγκαιρη παρέμβαση του Συλλόγου.
• Την χρονιά που μας πέρασε καθαιρέθηκε το Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. πριν λήξει η ορισμένη θητεία του και διορίστηκε νέο. Ωστόσο, παρέμεινε χωρίς Πρόεδρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη λειτουργία του Ταμείου. Με την τοποθέτηση
της νέας προέδρου, το Νοέμβριο του 2017 παρουσιάστηκε το νέο επιχειρησιακό
σχέδιο του Ταμείου, με στόχο την ενίσχυση του εισπρακτικού χαρακτήρα του Τ.Α.Π.Α.,
χωρίς, ωστόσο, να γίνεται λόγος για την αναβάθμιση του ρόλου του στην προβολή της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ο Σύλλογος εξέφρασε την άποψη ότι πρώτο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
και της Διοίκησης του Τ.Α.Π.Α. θα πρέπει να είναι η θέσπιση νέου Οργανισμού λειτουργίας, ο οποίος αντικαθιστώντας το απαρχαιωμένο νομοθέτημα του 1977 (!) θα περιγράφει με σύγχρονο τρόπο, τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τη στελέχωση του Ταμείου,
ώστε αυτό να υπηρετήσει τον σκοπό σύστασής του, δηλ. την είσπραξη των προσόδων
από την Πολιτιστική Κληρονομιά και την αναδιανομή τους για τη χρηματοδότηση αυτής
και των Υπηρεσιών που την θεραπεύουν, ενώ ταυτόχρονα θα ασκεί έγκυρο έλεγχο και
χρηστή διαχείριση.
Η έναρξη δραστηριοτήτων όπως η εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου -σε λιγοστούς
αρχαιολογικούς χώρους- που εξαγγέλθηκε για τον επόμενο Μάιο, η εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο
κάθε μία οικονομική συναλλαγή στα εκδοτήρια και πωλητήρια, το Σεπτέμβριο του ίδιου
έτους και η παραγωγή πωλητέων που θα διεκπεραιωθούν από τρίτους, ελπίζουμε ότι δεν
πρόκειται να αμφισβητήσει την ανάγκη ύπαρξης του Τ.Α.Π.Α. στο μέλλον. Η πολιτική
ηγεσία και η διοίκηση του Ταμείου θα πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι τα έσοδα θα παράγονται για να επιστρέφουν στα μνημεία, ώστε αυτά με τη σειρά τους να προσφέρονται
ως κοινωνικό αγαθό. Η μόνη λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θέμα μίας ειδικής Γ. Συνέλευσης του Σ.Ε.Α., είναι η συμμετοχή μας στη
σύνταξη του νέου Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α., η τελευταία εκδοχή του οποίου ζητούμε να
μας δοθεί άμεσα.
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• Δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσε η επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλλαν προς την Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εάν προτίθεται να διαθέσει μέρος
των εισπράξεων από τους αρχαιολογικούς χώρους στους Οργανισμούς πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ανταποδοτικό τέλος. Ο Σύλλογος τοποθετήθηκε
σε αυστηρό τόνο, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Θύμισε ότι οι
αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία, για τα οποία μεριμνά και δαπανά το
ΥΠΠΟΑ, προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές που ευρίσκονται και παράλληλα με
την λειτουργία τους ως πόλοι έλξης επισκεπτών, εκκινούν έναν μεγάλο κύκλο εργασιών
σε όφελος των εργαζομένων και των επιχειρηματιών της περιοχής και τελικά της τοπικής
κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης. Ο Σύλλογος απαίτησε την άμεση απόσυρση της ερώτησης ή έστω την ανάλογη απάντηση από μέρους της πολιτικής ηγεσίας.
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, ανεξάρτητοι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία
και κάθε μηχανισμό εξουσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. συνεχίζουμε τον διαφανή και δημοκρατικό
τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου με ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., διαφάνεια στα οικονομικά, συνεχή ενημέρωση για όλες τις δράσεις, στήριξη των Τοπικών Επιτροπών και των
τοπικών συνελεύσεων. Παράλληλα καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενημερώνουν τον
Σύλλογο για κάθε κρούσμα αυταρχισμού που διαταράσσει την εύρυθμη και δημοκρατική
λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ενώ καλούμε τους συναδέλφους μέσα από το καθημερινό έργο τους να συνεχίσουν να προβάλουν το πολυσχιδές έργο της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της, να βαθύνουν οι σχέσεις της με την κοινωνία, για να έχουμε τους πολίτες συμμάχους στο έργο μας.
Ύστερα από τα παραπάνω ζητούμε από το Σώμα να εγκρίνει:
• τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, καθώς και
• να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. για κάθε δράση που, σύμφωνα με το καταστατικό, θα
προασπίσει και θα επαυξήσει τα εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα του κλάδου
παράλληλα με τη δράση για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του
θεσμικού πλαισίου που την προστατεύει.
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