
Βασική διεκδίκηση του Συλλόγου

η προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας μας

Σχετικά  με  την  προσμέτρηση του συνόλου της  προϋπηρεσίας  μας  στην μισθολογική  κατάταξη

αντιμετωπίζουμε μεγάλες αντιστάσεις με βασικό επιχείρημα τη βαθμολογική και μόνο αναγνώρισή

της. Σημειώνεται εδώ, πως οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ΙΔΟΧ δεν κατατάσσονται βαθμολογικά,

αλλά  μόνο  μισθολογικά.  Επιπροσθέτως,  με  την  έκδοση  του  νόμου  4369/2016  (άρθρο  28)

καταργήθηκε  η  διάταξη  του  άρθρου  6  του  Ν.4024/2011,  που  προέβλεπε  έκδοση  ΠΔ για  τη

μισθολογική  και  βαθμολογική  ένταξη  και  της  προϋπηρεσίας  στον  ιδιωτικό  τομέα (έως  7  έτη).

Ωστόσο, η βασική διεκδίκηση του Συλλόγου και των μελών μας στηρίζεται στην αποδεδειγμένη

και  νομοθετικά  κατοχυρωμένη  (βλ.  παρακάτω  τις  διατάξεις)  αναγνώριση  του  συνόλου  της

προϋπηρεσίας του κλάδου Αρχαιολόγων ΠΕ του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί με τα

ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο ένταξης σε

σωστικές ανασκαφές ιδιωτικών έργων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και σε

Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και  του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΤΔΠΕΑΕ, Αρχαιολογική

εταιρεία κλπ) ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία και αναγνωρίζεται σύμφωνα και με τις

διατάξεις του Ν.4354/2015.

Διατάξεις  αναγνώρισης  προϋπηρεσίας  σε  έργα τρίτων  (εργολάβους  εκτέλεσης δημοσίων ή

ιδιωτικών έργων) υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ως

πραγματική δημόσια προϋπηρεσία. 

α)  Απόφαση  αρ.  27  της  Ολομέλειας  του  Ανώτατου  Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού  της

3/10/2005, η οποία αναγνώρισε «ότι το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του εν λόγω προσωπικού που

διανύθηκε  με  συμβάσεις  για  την  πραγματοποίηση  σωστικών  ανασκαφών,  πρέπει  να  λογιστεί  ως

χρόνος απασχολήσεως στο ανωτέρω Υπουργείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας….». 

β)  Άρθρο  7,  παρ.  7δ,  του  Ν.  2557/1997  (ΦΕΚ271Α΄/1997),  με  το  οποίο  αναγνωρίζεται  η

προϋπηρεσία σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον

αυτά συνίστανται στη διενέργεια ανασκαφών ή άλλων συναφών εργασιών υπό την εποπτεία της

οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση. 



γ)  Επίσης,  η  αναγνώριση  της  υπηρεσίας  ως  προϋπηρεσίας  διανυθείσας  στο  Δημόσιο  έχει  ήδη

προβλεφθεί  για  το  προσωπικό  που  υπηρέτησε  στο  Ταμείο  Διαχείρισης  Πιστώσεων  για  την

Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5, του Ν. 3525/2007

(ΦΕΚ  Α΄16,  26.1.2007),  καθώς  για  και  για  το  προσωπικό  που  υπηρέτησε  στον  Οργανισμό

Ανέγερσης  Νέου  Μουσείου  Ακρόπολης  (ΟΑΝΜΑ)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3,  παρ.  4,  του  Ν.

3562/2007, (ΦΕΚ Α΄ 109, 25.5.2007). 

δ)  Ν4369/2016  (παρ.  4,  άρθρο  26) αναγνωρίζεται  πλέον  η  Προϋπηρεσία  υπαλλήλων  του

Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή

ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές μουσειακές ή άλλες συναφείς εργασίες

που  διενεργήθηκαν υπό  την  εποπτεία  της  οικείας  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου,  αναγνωρίζεται  στο

σύνολο της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. 


