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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ ΥΠΠΟΑ ΚΑΙ Η ΔΕΑΜ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

H  Ομοσπονδία  Ιδιωτικών Υπαλλήλων συμπαραστέκεται  και  στηρίζει  τον
αγώνα  του  Σωματείου-μέλους  μας  Εκτάκτων  Αρχαιολόγων,  το  οποίο
πραγματοποιεί  παναττική  στάση  εργασίας,  την  Τετάρτη  12/12/2016,  με
αίτημα να μην εργολαβοποιηθεί το αρχαιολογικό έργο και να διασφαλιστεί το
επάγγελμα του αρχαιολόγου. 

Η  πολιτική  ηγεσία  του  ΥΠΠΟΑ  επιμένει  στην  παράδοση  του  πολιτισμού
στους  εργολάβους  και  συνεχίζει  το  έργο  της  προηγούμενης  κυβέρνησης,
δίνοντας  την  ψηφιοποίηση  σε  ιδιωτικές  εργολαβικές  εταιρείες  με  δημόσιο
διαγωνισμό.  Παρόλο  που  η  πρώτη  φάση  του  διαγωνισμού  είχε
πραγματοποιηθεί  μέσω  της  αυτεπιστασίας,  η  δεύτερη  φάση,  αποφάσισε  η
πολιτική  ηγεσία  ότι,  αφορά  την  ιδιωτική  πρωτοβουλία  και  πρέπει  να  της
παραχωρηθεί. 

Η  ολοκλήρωση  του  έργου,  μέσω  αυτής  της  πρακτικής,  θίγει  τόσο  τη
δημόσια προστασία, όσο και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Αν και προβλέπει πολύ μεγάλα έως τεράστια ποσά, δεν έχει ούτε καν τους
στοιχειώδεις όρους προστασίας για τους εργαζόμενους, όπως μια προοδευτική
κυβέρνηση θα έπρεπε να πράξει. 

Οι  εταιρείες  του  έργου  εκβιάζουν  τους  αρχαιολόγους,  επιδιώκοντας  να
παρακάμψουν  και  να  ακυρώσουν  τα  μισθολογικά  κεκτημένα  του  κλάδου,
δημιουργώντας βαρύ πλήγμα σε αυτά. Παράλληλα, όσον αφορά την επιλογή
προσωπικού,  παρακάμπτονται  οι  Εφορείες  Αρχαιοτήτων, οι  μόνες που είναι
αρμόδιες για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το ΥΠΠΟΠ, η
ΔΕΑΜ, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση, ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα,
και καθόλου όπως φαίνεται, για εκείνους που το παράγουν. 

Θεωρούμε ότι, το ΥΠΠΟΑ και η ΔΕΑΜ οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες
τους και καλούμε τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Μπαλτά, να λάβει θέση για αυτά
τα τερατουργήματα που συμβαίνουν εις βάρος των αρχαιολόγων. 
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ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΤΟ ΥΠΠΟΑ
Τετάρτη 12/10/2016, 13:30

Απαιτούμε:
 Να αλλάξουν οι όροι του έργου, να βγει προκήρυξη για προσλήψεις από

το ΥΠΠΟΑ και να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα.
 Καμία  εργολαβοποίηση  του  αρχαιολογικού  έργου.  Ενδυνάμωση  του

θεσμικού  ρόλου  των  Υπηρεσιών  Αρχαιοτήτων.  Άμεσα  μονιμοποιήσεις
εργαζομένων όλων των κλάδων στο ΥΠΠΟΑ.

 Ετήσιο, κρατικό κονδύλι για τον Πολιτισμό, επαρκές για την ανάπτυξη των
λειτουργιών των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων. Καμία εξάρτηση από τα ΕΣΠΑ.

Για την ΟΙΥΕ
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