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Τι είναι το «Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών»;
Ανάμεσα στις διατάξεις που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόσφατο αντεργατικό και
αντικοινωνικό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ένα μικρό κομμάτι
αφορούσε συγκεκριμένα στο ΥΠΠΟΑ.
Η διάταξη 344 προβλέπει τη δημιουργία, στο αμέσως προσεχές διάστημα, ενός
«Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών», το οποίο θα τεθεί σε πλήρη
λειτουργία από το έτος 2020.
Ο Σύλλογός μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι
στο Μητρώο, με την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην ιδανική -όπως
μπορεί να τη φαντάζεται κανείς- εκδοχή της συγκρότησης και λειτουργίας του, και
πάλι δεν θα αποτελεί κάτι λιγότερο από μέσο διαχείρισης της ανεργίας μας και
διαιώνισης της εργασιακής ομηρίας μας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν κινείται
προς την κατεύθυνση της μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους μας.
Μετά από πολλές απόπειρες επικοινωνίας του Συλλόγου μας με το ΥΠΠΟΑ,
προκειμένου να ενημερωθούμε, καταρχάς, για το Μητρώο και τους όρους
λειτουργίας του, σήμερα είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε κάποιες πρώτες εικόνες
σχετικά με το τι διακηρύσσει το ΥΠΠΟΑ ότι είναι το υπό διαμόρφωση μητρώο.
Σκιαγρaφώντας το Μητρώο, για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, τονίζουμε ότι η
ευθύνη για την ενημέρωση των εργαζομένων και για το συγκεκριμένο θέμα (όσο και
η απουσία της) βαραίνει το υπουργείο.
Προκαταβολικά να σημειώσουμε ότι το Μητρώο ΔΕΝ έρχεται να λύσει, όπως πολλοί
ελπίζουν, προβλήματα υπολογισμού μορίων από βεβαιώσεις, προϋπηρεσία,
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, συνάφειες, κλπ. Πρακτικώς, τα
περισσότερα προβλήματα (και αφορμές ενστάσεων) που γνωρίσαμε στις προκηρύξεις
του ΥΠΠΟΑ, συνεχίζουν να υφίστανται.
Κατά τα λοιπά:
 Το μητρώο αφορά ΜΟΝΟ στα έργα που διενεργούνται υπό το καθεστώς της
αυτεπιστασίας.
 Το μητρώο δεν θα έχει στοιχεία ή μορφή επετηρίδας, αλλά θα λειτουργεί ως ένα
καταθετήριο τυπικών προσόντων. Δεν θα καταρτιστούν πίνακες με την κατάταξη
όσων ενταχθούν σε αυτό.
 Στο μητρώο θα καταγράφεται ποσοτικά η εμπειρία και θα συγκεντρώνονται τα
τυπικά προσόντα του εκτάκτου προσωπικού του ΥΠΠΟΑ, ενώ κατά τα άλλα η
διαδικασία των προκηρύξεων ΔΕΝ θα αλλάξει.
 Τη μοριοδότηση για την επιλογή των προς εργασία αρχαιολόγων ΔΕΝ θα την
πραγματοποιεί το ίδιο το μητρώο, αλλά τα στοιχεία θα υπολογίζονται από την
εκάστοτε ΕΦΑ που βγάζει προκήρυξη.

 Κάθε μέλος του μητρώου, με την κατάθεση των στοιχείων και δικαιολογητικών του,
θα λαμβάνει έναν αριθμό μητρώου, με τον οποίο θα συμμετέχει στις προκηρύξεις.
Το μητρώο θα είναι διαρκώς ανοιχτό για ενημέρωση και προσθήκη καινούριων ή
επικαιροποιημένων δεδομένων. Μετά το 2020, ο αριθμός μητρώου θα είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει σε προκηρύξεις του
ΥΠΠΟΑ.
 Ένας εργαζόμενος θα μπορεί να υπάγεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία
ειδικότητες, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (π.χ. Αρχαιολόγος και Συντηρητής).
 Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου, δεν υπάρχει η πρόθεση να
κατατμηθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αρχαιολόγου.
 Ένα μέλος του μητρώου θα μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από
μία προκηρύξεις, και θα μπορεί να έχει συμμετοχή σε προκήρυξη/προκηρύξεις ενώ
εργάζεται ήδη σε κάποιο άλλο αρχαιολογικό έργο.
 Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, στόχος του μητρώου είναι η επιτάχυνση των εργασιών, η
ομογενοποίηση μιας διαδικασίας, και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.
 Με τη δυνατότητα που θα του προσφέρει η χαρτογράφηση του διαθέσιμου
δυναμικού σε όλη την επικράτεια, το ΥΠΠΟΑ θα μπορεί να εξετάζει τον
πανελλαδικό χάρτη του μητρώου και να διαμορφώνει-προσαρμόζει κάθε προκήρυξη
που θα ετοιμάζει βάσει της εικόνας για την προσφορά εργασίας που θα έχει,
προκειμένου να μη βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις.
Σημειώνουμε ότι το ΥΠΠΟΑ προτίθεται να δώσει μια πιο συγκεκριμένη και
συστηματοποιημένη ενημέρωση προς τον ΣΕΚΑ στο προσεχές διάστημα, για τους
όρους συγκρότησης και λειτουργίας του μητρώου.
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