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ΘΕΜΑ: Καταγγελία απαίτησης εξειδίκευσης σε προκήρυξη πρόσληψης 

επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στο πλαίσιο του 3
ου

 υποέργου «ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΑΝΟΥΣ», που υλοποιείται με αυτεπιστασία από 

την ΕΦΑ Λέσβου. 

 

Έπειτα από καταγγελίες που δεχθήκαμε από μέλη μας ενημερωθήκαμε ότι στην 

προκήρυξη της υπηρεσίας σας με Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/546594 της 05/10/2020 

ζητείται ένας «ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία», 

θέτοντας αυτόματα εκτός προκήρυξης τους συναδέλφους που δεν διαθέτουν την 

απαιτούμενη ειδικότητα.  

 

Τονίζουμε ότι ο οργανισμός του Υπουργείου δεν κάνει διάκριση σε εξειδικεύσεις 

σε ό,τι αφορά στους ΙΔΟΧ συναδέλφους, και συνεπώς η ειδικότητα παραμένει 

ενιαία: ΠΕ Αρχαιολόγος. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία του Οργανισμού 

2018, οδηγεί στην ακύρωση του πτυχίου της αρχαιολογίας. Θεωρούμε ότι είναι 

γνωστό ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν χορηγούν πτυχία με ενσωματωμένη 

την εξειδίκευση. Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος ασφαλώς μπορούν να  

μοριοδοτούνται, όπως και το σύνολο της προϋπηρεσίας μας, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να αποτελούν προαπαιτούμενα στις προκηρύξεις για 

σύμβαση ΙΔΟΧ αρχαιολόγων. 

Επιπλέον, θέτουμε υπόψιν σας το «Υπόδειγμα προκήρυξης ΕΣΠΑ» (συνημμένο 1) το 

οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΠΟΛ, και στην ενότητα 

«Οδηγοί» 

http://ep.culture.gr/el/Pages/odigoi.aspx 

 

Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο υπόδειγμα αυτό, με ημερομηνία 06/2017, και τίτλο 

αρχείου «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που 
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Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020» 

υποδεικνύεται ο κατηγορηματικός τρόπος με τον οποίο οι ειδικότητες έχουν θέση 

στις προκηρύξεις. 

Όπως μπορείτε να διαπιστώστε, η ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγος ΔΕΝ επιδέχεται 

περαιτέρω κατάτμησης στις προκηρύξεις, σε αντίθεση με άλλες ειδικότητες. 

 

Θεωρούμε απολύτως μονοσήμαντο το περιεχόμενο του δεύτερου κελιού. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΕ Αρχαιολόγοι 

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας […] με εξειδίκευση στην […] 

(π.χ. οι Αρχιτέκτονες στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) 

ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

ΠΕ Πληροφορικής με εξειδίκευση στην […] 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική 
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους 

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας.....με εξειδίκευση σε …(υλικό) 

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική 
διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους 

ΤΕ Μηχανικοί ειδικότητας […] με εξειδίκευση στην […] 

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

ΔΕ Σχεδιαστές με εξειδίκευση στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και 
αρχαιολογικών ευρημάτων 

ΔΕ Εργατοτεχνίτες 

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 

ΥΕ Εργάτες 
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Επιπλέον, επειδή έχει σημειωθεί επανειλημμένη όσο και σφαλερή ερμηνεία του 

Οργανισμού του 2018, επισυνάπτουμε το ίδιο το αρχείο με τον Οργανισμό 2018 του 

ΥΠΠΟΑ (συνημμένο 2). 

Τονίζουμε ότι η διάκριση στις ειδικότητες «Κλασικών-Προϊστορικών Αρχαιολόγων» 

και «Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιολόγων» αφορά ρητώς τις «οργανικές 

θέσεις μόνιμου προσωπικού» και το «προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(ΙΔΑΧ)». 

Παρακαλούμε αναζητήστε την μονοσήμαντη επαλήθευση στις σελίδες 361 και 366. 

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω προκήρυξη παραβιάζει τις διακρίσεις των ειδικοτήτων 

ακόμη και με τον τρόπο που αυτές περιγράφονται για του ΙΔΑΧ και μονίμους 

συναδέλφους μας. 

 

Η πολιτεία και το ΥΠΠΟΑ αποφάσισαν και υλοποίησαν το 2014 την ενοποίηση των 

Εφορειών Αρχαιοτήτων (συνημμένο 3, άρθρο 18,4, σελ. 5544), 

επιχειρηματολογώντας για την ενότητα του αρχαιολογικού αντικειμένου. Σήμερα, 

πολλές προκηρύξεις του ΥΠΠΟΑ κατακερματίζουν την ενότητα αυτή, καθώς και το 

πτυχίο της αρχαιολογίας.  

 

Σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του Συλλόγου μας ειδικά στον επιζήμιο ρόλο των 

εξειδικεύσεων στις προκηρύξεις, επισυνάπτουμε εκτεταμένα κομμάτια από την 

ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου μας με ημερομηνία 01-08-18, με την οποία 

αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία μας ενάντια σε τέτοιου είδους παράνομες, όσο 

και αντεργατικές, προκηρύξεις (συνημμένο 4). 

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων επιφυλάσσεται να προστατεύσει με κάθε θεμιτό 

τρόπο τα δικαιώματα των μελών του, καταγγέλλοντας την καταπάτηση του 

δικαιώματός μας στην εργασία, αλλά και την κατά βούληση ελαστική ερμηνεία των 

νόμων, η οποία δίνει έδαφος σε αυθαιρεσίες όσον αφορά στις δυσεύρετες πλέον 

προκηρύξεις έκτακτου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 



Ζητούμε την άμεση ανακοινοποίηση στο ορθό της εν λόγω προκήρυξης χωρίς 

την προαπαιτούμενη εξειδίκευση, που ακυρώνει την ειδικότητα του ΠΕ 

Αρχαιολόγου. Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για κάθε σύννομη 

ενέργεια. 

Ο Σ.ΕΚ.Α. θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και διεκδίκηση. Η προκήρυξη 

αυτή ζημιώνει τον Σύλλογο και τους συναδέλφους, ενώ στρέφεται ενάντια στα 

εργασιακά δικαιώματα του κλάδου. 

 

  

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Α. 

 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Δημήτρης Κουφοβασίλης                   Δήμητρα Αντωνίου 

 


