
Πρόταση υπομνήματος προς το Υπουργείο Πολιτισμού

Ο Σύλλογος  Εκτάκτων  Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.),  πρωτοβάθμιο  συνδικαλιστικό
σωματείο που συσπειρώνει όλους τους αρχαιολόγους που εργάζονται στον Πολιτισμό
με μη μόνιμη σχέση εργασίας, καταθέτει το υπόμνημα αιτημάτων του.

Με αυτό, διεκδικούμε:
►  Μόνιμη  και  σταθερή  εργασία.  Άμεσα  μαζικές  προσλήψεις  αρχαιολόγων  και
προσωπικού  όλων  των  ειδικοτήτων  από  το  υπουργείο  Πολιτισμού  για  να
αντιμετωπιστεί  το  γιγαντωμένο  πρόβλημα  της  υποστελέχωσής  του,  για  να
προστατευτούν τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία της χώρας.

► Ο ΣΕΚΑ έχει αναγνωρίσει στη συγκυρία ως σύννομους τρόπους πρόσληψης των
εκτάκτων αρχαιολόγων την εργασία με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και
την  εργασία  με  το  καθεστώς  της  αυτεπιστασίας.  Καλούμε  το  Υπουργείο  και  τις
Εφορείες  Αρχαιοτήτων  να  σταθούν  δίπλα,  και  όχι  απέναντι  από  τους  έκτακτους
αρχαιολόγους.
Ο ΣΕΚΑ επίσης καλεί τα μέλη του να μην αποδέχονται σχέσεις εργασίας άλλες από
τις τυπικώς σύννομες. Το Υπουργείο και η Υπηρεσία έχουν ευθύνη στη γιγάντωση
της ανεργίας των αρχαιολόγων και στην υπόσκαψη των εργασιακών όρων υπό τους
οποίους οι συνάδελφοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

►  Καταγγέλλουμε  την  «εθελοντική»  απλήρωτη  εργασία  προπτυχιακών  και
μεταπτυχιακών  φοιτητών  στην  αρχαιολογία,  τα  5μηνα  και  8μηνα  «κοινωφελούς
εργασίας»  που  ωφελούν  μόνο  τους  εργοδότες  των  προγραμμάτων  αυτών,  την
καταπάτηση  κάθε  εργασιακού  κεκτημένου  των  εκτάκτων  αρχαιολόγων  στις
παράτυπες συμβάσεις εργασίας που προσφέρουν μια σειρά ΜΚΟ. Ζητάμε τον άμεσο
τερματισμό τους και την εργασιακή αποκατάσταση των συναδέλφων που εργάζονται
σε αυτά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

► Δεν δεχόμαστε ότι η αρχαιολογική εργασία μπορεί να προσφέρεται κατ’ αποκοπή,
με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Η «αμοιβή με
το κομμάτι» την οποία έχουμε γνωρίσει πρόσφατα σε έργο ψηφιοποίησης κινητών
μνημείων που αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια, αποτελεί πρόκληση προς τους
εκτάκτους αρχαιολόγους και, μαζί, ευτελισμό της εργασίας τους όσο και υποτίμηση
της αξίας των αρχαίων κινητών μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

►  Το  οργανόγραμμα  του  υπουργείου  Πολιτισμού,  όπως  και  όλοι  οι  άλλοι
«εξορθολογισμοί»  που  προτάθηκαν  σε  όλα  τα  υπουργεία  από  την  πλευρά  των
μνημονιακών  κυβερνήσεων  της  τελευταίας  οκταετίας,  δεν  προσέφεραν  κάτι
περισσότερο από ιστορικό πισωγύρισμα καθώς και ευθεία αμφισβήτηση εργασιακών,
μισθολογικών,  ασφαλιστικών,  συνταξιοδοτικών  και  λοιπών  κεκτημένων.
Συγκεκριμένα  το  Οργανόγραμμα  του  υπουργείου  Πολιτισμού  αποτελεί  όχημα  για
συρρίκνωση της υπηρεσίας, για οριστικά λουκέτα σε κρατικούς πολιτιστικούς φορείς,
για  μείωση  των  κονδυλίων  προς  τον  Πολιτισμό,  για  απολύσεις,  για  μεγαλύτερο
έλεγχο στο προσωπικό που θα παραμείνει στην εργασία του.
Ζητάμε από το υπουργείο να αυξήσει τα κονδύλια για τον Πολιτισμό και να σεβαστεί
την αρχαιολογική εργασία.  Να μη συνεχίσει  την πολιτική  των συγχωνεύσεων και
απολύσεων.
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► Το υπουργείο είναι υπεύθυνο για να προστατευθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του
Πολιτισμού. Να στηριχτεί το έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και να μη ξεπουληθεί
στους  ιδιώτες.  Να μπει  φραγμός  στην  εμπορευματοποίηση του  Πολιτισμού,  στην
εργολαβοποίηση  του  αρχαιολογικού  έργου,  στην  παράδοση  της  διαχείρισης
μουσείων,  μνημείων,  αρχαιολογικών  χώρων  και  εργασιών  στους  ευώνυμους
«επενδυτές». Το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί τον μόνο αρμόδιο δημόσιο φορέα
για  τη  διαχείριση  της  πολιτισμικής  κληρονομιάς  και  κατ’ επέκταση  οφείλει  να
διατελεί ο μόνος εργοδότης του κλάδου των ΠΕ Αρχαιολόγων

► Ο ΣΕΚΑ στάθηκε πρακτικά ο μοναδικός Σύλλογος που κατήγγειλε την πρόσφατη
κατακόρυφη  αύξηση  της  τιμής  των  εισιτήριων  σε  αρχαιολογικούς  χώρους  και
μουσεία (η οποία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε στον τετραπλασιασμό
του αντιτίμου των εισιτηρίων).
Μαζί με τους συναδέλφους μας μονίμους αρχαιολόγους καταγγείλαμε την μετατροπή
του  επιστημονικού  έργου  σε  σόου  και  σίριαλ,  όπως  έγινε  με  την  περίπτωση  της
Αμφίπολης,  καταγγείλαμε το  ξεπούλημα ολόκληρων αρχαιολογικών περιοχών που
δίνονται βορά στα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων, όπως έγινε με την περίπτωση
της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Στο Μετρό Θεσσαλονίκης, πρόσφατα, μετά από κυριολεκτικό βασανισμό της τοπικής
κοινωνίας  για  πολλούς  μήνες  με  ευθύνη  της  πολιτικής  ηγεσίας  του  τόπου,
κατακτήθηκε  αυτό  που  θα  έπρεπε  να  νοείται  αυτονόητο:  Η  διατήρηση  των
σημαντικότατων μνημείων διαφόρων περιόδων που έχουν αποκαλυφθεί στη διαδρομή
του  Μετρό,  και  η  παράλληλη  επανεκκίνηση  των  εργασιών.  Θεωρούμε  ότι  η
εξυπηρέτηση της σύγχρονης κοινωνίας και η προάσπιση των μνημείων του τόπου μας
δεν είναι ασύμβατα.  Κάθε άλλο. Απαιτούμε από την πολιτεία να υπερασπιστεί τα
αρχαία μνημεία και τους σύγχρονους εργαζομένους.

► Μοναδική  προϋπόθεση για  την  εργασία  μας  να  είναι  το  πτυχίο  μας.  Κανένας
φραγμός  μέσω προαπαιτούμενης  ξένης  γλώσσας,  πιστοποίησης  γνώσης  χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. 

► Ως μέτρο που πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί για την άρση των αδικιών στην εργασία
τους (αδικίες τις οποίες οι έκτακτοι αρχαιολόγοι δυστυχώς έχουν γνωρίσει από πρώτο
χέρι  στις  προκηρύξεις  των  ίδιων  των  Εφορειών  Αρχαιοτήτων),  θεωρούμε
επιβεβλημένη την κατάργηση κάθε χρονικού ορίζοντα εργασίας  (άλλοτε 24μήνου,
έπειτα 60μήνου, σήμερα 84μήνου) μετά την παρέλευση του οποίου μας περιμένει η
ανεργία. Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάργηση κάθε χρονικού περιορισμού
(3μήνου) ανάμεσα στις συμβάσεις, κάθε τεχνητού φραγμού στην εργασία μας.

► Να γίνει άρση των άδικων περιορισμών σε βάρος των εκτάκτων συναδέλφων. Οι
αρχαιολόγοι  που  σήμερα  εργάζονται  με  συμβάσεις  πρέπει  να  χαίρουν  όλων  των
προνομίων των μονίμων συναδέλφων τους, με βάση καταρχάς τη συνταγματική αρχή
της  ισονομίας.  Το  υπουργείο  να  αναλάβει  την  υποχρέωσή  του  να  καταβάλλει  το
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στις οικείες ειδικότητες και να χορηγεί επιδημία για
ερευνητικούς λόγους, με διάρκεια ανάλογη προς τους μήνες της σύμβασης. Θα πρέπει
να αναγνωρίζεται στη μισθολογική, βαθμολογική και γενικότερη εργασιακή ανέλιξη
των εκτάκτων αρχαιολόγων το σύνολο της προϋπηρεσίας τους και όλοι οι σχετικοί
τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακά/διδακτορικά).
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►  Ζητάμε  να  καταργηθεί  η  άδικη  ΚΥΑ  που  προβλέπει  ότι  ο  εργαζόμενος
συμβασιούχος  αρχαιολόγος  επιδοτείται  για  τυχόν μεταπτυχιακό ή και  διδακτορικό
τίτλο  του  μόνο  αν  τα  πτυχία  αυτά  ορίζονται  ως  προαπαιτούμενα  στις  διάφορες
προκηρύξεις για αρχαιολογικές εργασίες.
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