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ΘΕΝΑ: ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ2017

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καταγγέλλει την προκήρυξη του

ΑΣΕΠ  16Κ/2017  που  αφορά  στην  πλήρωση  τακτικού  προσωπικού  του  Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού ως παράνομη και εν δυνάμει φωτογραφική. Ο διαχωρισμός

του κλάδου  ΠΕ Αρχαιολόγων σε  ειδικότητες  καταστρατηγεί  το  πτυχίο  και  τα  εργασιακά

δικαιώματα του κλάδου  Ο διαχωρισμός του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων σε ειδικότητες και ο

ανέφικτος τρόπος απόδειξης όπως περιγράφεται στην προκήρυξη καταστρατηγεί το πτυχίο

και τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου, παραμορφώνει και διαστρεβλώνει το επιστημονικό

περιεχόμενο του αρχαιολογικού επαγγέλματος θέτοντας αυτόματα εκτός διαγωνισμού μεγάλο

αριθμό υποψηφίων. 

Ειδικότερα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί το φυσικό και μόνο

εργοδότη του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, καθώς και τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για την

εποπτεία  και  διενέργεια  των  κάθε  είδους  αρχαιολογικών  εργασιών.  Ο  κλάδος  των

αρχαιολόγων τα τελευταία χρόνια εργάζεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου είτε απευθείας

με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και του

ευρύτερου  Δημοσίου  τομέα  ή  και  σε  σωστικές  ανασκαφές  σε  έργα  τρίτων  (εργολάβους

εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων) υπό την άμεση εποπτεία των αρμόδιων Υπηρεσιών

του ΥΠΠΟΑ. Αντικείμενο της εργασίας του ΠΕ Αρχαιολόγου - όπως αναγνωρίζεται από τον

οργανισμό  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  -  αποτελεί  η  προστασία  και  ανάδειξη  της

πολιτισμικής κληρονομιάς και έχει  καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα που δεν περιορίζεται

μόνο στην αμιγώς ανασκαφική εργασία, αλλά σε μια ευρύτερη διαδικασία, όπως η επίβλεψη

εκσκαφικών εργασιών, η ανασκαφή, η καταγραφή, η μελέτη και δημοσίευση, σύμφωνα και

με  τη  σχετική  νομοθεσία.  Η  αποτύπωση  του  συνόλου  των  εργασιών  και  ειδικότερα  της

χρονολογικής  εκτίμησης αυτών,  δεν είναι  δυνατόν να περιοριστεί  σε μια βεβαίωση λόγω

εύρους εργασιών και πολυποίκιλης ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα ή εποχές σε

αρχαιολογικό  περιβάλλον,  αλλά  και  της  ολοκλήρωσης  της  έρευνας.  Ο  κλάδος  ΠΕ

Αρχαιολόγων λαμβάνει βασικό τίτλο με γνώσεις και εμπειρία σε όλες τις χρονικές περιόδους
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στις  οποίες  θα  μπορούσε  κάποιος  να  κατατμήσει  το  χρόνο  και  το  αντικείμενο  του

αρχαιολόγου, δίνοντάς του όμως τα εφόδια να αντιμετωπίζει την αρχαιολογική εργασία που

είναι κοινή ανεξάρτητα του χρόνου που τα ευρήματα μπορεί να εντάσσονται. Η συγχώνευση

των Βυζαντινών και των Κλασικών - Προϊστορικών Εφορειών υποδεικνύει τον άμεσο και

αλληλένδετο  δεσμό  της  αρχαιολογικής  επιστήμης  ανεξαρτήτως  χρόνου.  Πρέπει  εδώ  να

σημειωθεί  ότι  στο  πλαίσιο  συζήτησης  του  νέου  οργανισμού,  τέθηκε  και  το  ζήτημα  της

οριστικής  κατάργησης  των  Διευθύνσεων  Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών  και

Κλασικών/Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, αλλά και της συρρίκνωσης Εφορειών, γεγονός που

υποδεικνύει  ότι  η  ύπαρξη  ειδικοτήτων  δεν  είναι  επιτακτική.  Τέλος,  οι  αρχαιολόγοι  που

εργάζονται  και  εκτελούν  εργασίες  για  το  ΥΠΠΟΑ  με  συμβάσεις  εξαρτημένης  σχέσης

εργασίας, πραγματοποιούν και εκτελούν την ίδια εργασία με το μόνιμο και αορίστου χρόνου

προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Επιπροσθέτως, ανακρίβεια υπάρχει και ως προς τις θέσεις στα αντίστοιχα ποσοστά

των ειδικών κατηγοριών (16 και όχι 12), αλλά και στον τρόπο κατανομής ανάμεσα στους 3

κλάδους, με την ενισχυμένη και λανθασμένη κατανομή στους άλλους 2 κλάδους έναντι του

κλάδου  ΠΕ Αρχαιολόγων,  για  τον  οποίο  προκηρύσσεται  και  ο  μεγαλύτερος  αριθμός.  Το

σύνολο  των  θέσεων  των  ειδικών  κατηγοριών  θα  έπρεπε  να  είναι  6  και  όχι  4  για  τους

πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, 4 και όχι 3 τόσο για την κατηγορία των τριτέκνων και

τέκνων τρίτεκνων οικογενειών όσο και για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία ποσοστού

50% και άνω. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, πλην μιας

θέσης της κατηγορίας πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής.

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του απαραίτητου προσόντος της εντοπιότητας και εμπειρίας στις

θέσεις  που  προορίζονται  για  τις  ειδικές  κατηγορίες,  θέτουν  αυτόματα  εκτός  ειδικής

κατηγορίες  τους  δικαιούχους.  Σημειώνεται  πως  η  εντοπιότητα  αφορά  σε  περιοχή  εκτός

εκείνων που ορίζονται  στην  νομοθεσία,  ενώ η προϋπηρεσία  που απαιτείται  ακυρώνει  το

βασικό τίτλο σπουδών και αποτελεί φωτογραφικό στοιχείο, καθώς αφορά μόνο τμήμα του

συγκεκριμένου φορέα. Εντοπιότητα ορίζεται  και στα Ιόνια Νησιά (Ζάκυνθος,  Κεφαλονιά,

Κέρκυρα), καθώς και στο νομό Σερρών που ομοίως δεν προκύπτει εκ του νόμου. 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καταγγέλλει την προκήρυξη 16Κ/2017 και

απαιτεί  την  άμεση  ανακοινοποίηση  στο  ορθόν.  Θα  διεκδικήσουμε  με  κάθε  τρόπο  την

διασφάλιση των έννομων συμφερόντων των μελών και του κλάδου μας.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Α
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