
ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση 14/02/2009. 

Αγαπητά μέλη,

Το περασμένο Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα μας η Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρά το γεγονός ότι τα θέματα που τέθηκαν 
στη συνέλευση ήταν πολλά και ποικίλα εξαιτίας της μεγάλης χρονικής απόστασης από την τελευταία ΓΣ, το 
ΔΣ  και  τα  μέλη  που  παραβρέθηκαν  –παλιά  και  καινούρια–  συμμετείχαν  σε  μια  συζήτηση  ζωντανή,  με 
αντιπαραθέσεις αλλά και συμφωνίες σε κρίσιμα σημεία.

Τη  συνέλευση  παρακολούθησαν  και  δύο  εκπρόσωποι  των  αποφοίτων  ΙΕΚ  Συντήρησης,  ο  Χάρης 
Γεωργακόπουλος και  ο Γιώργος  Γρίσπος  οι  οποίοι  αναφέρθηκαν στην επικείμενη ίδρυση συλλόγου των 
αποφοίτων ΙΕΚ Συντήρησης και εκδήλωσαν την επιθυμία να συνεργαστούν οι δυο σύλλογοι στα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα.

Αρχικά  έγινε  από την πρόεδρο η  παρουσίαση του απολογισμού των χρόνων 2007-2009 και  των 
κινήσεων που πραγματοποίησε το ΔΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις του συλλόγου. Η πρόεδρος επισήμανε ότι 
θα  πρέπει  τα  μέλη  να  αναλάβουν  πρωτοβουλίες  και  συγκεκριμένες  ευθύνες προκειμένου  να 
διευκολυνθεί το έργο του ΔΣ που επιφορτίζεται με δυσανάλογο όγκο αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα να μην 
είναι  σε  θέση  να  δρομολογήσει  όλα  τα  ζητήματα  εξίσου  γρήγορα  και  αποτελεσματικά.  Κάλεσε  τα 
παριστάμενα  μέλη  να  συμμετάσχουν  σε  επιτροπές  για  την  επεξεργασία  επιμέρους  θεμάτων,  με 
συντονισμό και συμμετοχή βέβαια από το ΔΣ, με αφετηρία τη Γενική Συνέλευση.

Τα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε η συνέλευση ήταν τα ακόλουθα:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Η πρόεδρος του προηγούμενου ΔΣ, Ευτυχία Παπαδοπούλου, ενημέρωσε για τις ενέργειες που είχαν γίνει 
από  το  προηγούμενο  ΔΣ  του  Συλλόγου  και  εξήγησε  γιατί  αυτές  έφτασαν σε  αδιέξοδο.  Ανέφερε  ότι  ο 
υπάρχων  Σύλλογος  δεν  είναι  αρμόδιος να  επιδιώξει  την  υπογραφή  συλλογικής  σύμβασης,  καθώς 
εκπροσωπεί τόσο τους υπαλλήλους, όσο και τους εργοδότες εργολάβους. Διέξοδο μπορεί να αποτελέσει  η 
δημιουργία νέου συλλόγου που να εκπροσωπεί αποκλειστικά τους υπαλλήλους και ο οποίος θα 
μπορεί να διαπραγματευτεί τη συλλογική σύμβαση με το ανάλογο για τους εργοδότες όργανο 
εκπροσώπησης. Για τη διερεύνηση των παραπάνω προοπτικών συστήθηκαν δύο επιτροπές. Στο πλαίσιο 
συνεργασίας με την ΕΣΑΕΤΕ, η ΓΣ αποφάσισε ότι ο σύλλογος δεν δεσμεύεται πλέον από προηγούμενη 
απόφαση περί μη συμμετοχής στην ΕΣΑΕΤΕ, για την απομάκρυνση τυχόν τυπικού κωλύματος,. 

Επιμελητήριο Συντήρησης

Αποφασίστηκε  ο  συντονισμός  με  τους  υπόλοιπους  αρμόδιους  φορείς  (ΕΣΑΕΤΕ,  ΠΕΣΑ,  ΔΣΑΝΜ,  ΣΑΕΤ, 
ΥΠ.ΠΟ.) με σκοπό την εκπόνηση συγκροτημένης πρότασης για να κατατεθεί  από κοινού αίτημα για τη 
δημιουργία  του  Επιστημονικού  Επιμελητηρίου.  Τη  σύνταξη  της  πρότασης  θα  εξετάσει  μία  επιτροπή. 
Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της προεργασίας έχει πραγματοποιηθεί από το προηγούμενο ΔΣ, αναμένεται να 
προχωρήσει σύντομα και χωρίς προσκόμματα η διαδικασία  
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Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την λανθασμένη εφαρμογή 
του νόμου για την άδεια, προτάθηκε και αποφασίστηκε η σύσταση μιας επιτροπής που θα εξετάσει  την 
ενδεχόμενη τροποποίηση του νόμου, ώστε να 

 Να πάψει να αναφέρεται ως «άδεια άσκησης επαγγέλματος» και να αποδεσμευτεί η κτήση της 
από την εργασία των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Δημόσιο τομέα. 

 Να  αποσαφηνιστεί  οριστικά  ότι  αποκλειστικό  δικαίωμα  στην  εν  λόγω  άδεια  έχουν  πλέον  οι 
Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Να απαλειφθεί η διάκριση ΠΕ και ΤΕ αφού οι κατηγορίες αυτές ανήκουν πλέον στην ίδια βαθμίδα 
εκπαίδευσης. 

 Το διάστημα προϋπηρεσίας για την κτήση της εν λόγω άδειας να μην υπερβαίνει τα δύο έτη.

 Τέλος, να προσδιοριστούν με ακρίβεια η έννοια και το ακριβές περιεχόμενο των όρων μελέτη, ανάληψη, 
επίβλεψη, και του όρου και των προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίου από ειδικευμένους επιστήμονες 
του κλάδου των Συντηρητών.

Στέγαση

Η ταμίας του Συλλόγου ενημέρωσε για τα δυσμενή οικονομικά δεδομένα. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε δεινή 
θέση,  εξαιτίας  της  αμέλειας  των  μελών  για  καταβολή  των  οφειλών  τους,  αφού  οι  συνδρομές 
αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων. Επομένως, το ενοίκιο της παρούσας έδρας σε συνδυασμό με τα υψηλά 
πάγια έξοδα (κοινόχρηστα, ΔΕΗ) καθίσταται απαγορευτικό. Το  ΔΣ απευθύνθηκε στον ΣΕΚΑ (Σύλλογο 
Έκτακτων Αρχαιολόγων) προτείνοντας  συστέγαση των συλλόγων σε ενοικιαζόμενο γραφείο στην οδό 
Νικηταρά  10,  πρόταση  που  ο  ΣΕΚΑ  αποδέχτηκε.  Η  ΓΣ  του  Συλλόγου  συμφώνησε  ομόφωνα  με  το 
ενδεχόμενο συστέγασης. Το ΔΣ προχωράει άμεσα στη σύναψη του μισθωτηρίου και τη μετακόμιση, 
διαδικασία  για την οποία θα χρειαστεί  βοήθεια από τα μέλη για τη συσκευασία και  μεταφορά βιβλίων, 
επίπλων, και συσκευών.

Ιστοσελίδα

Διαβάστηκε η ενημέρωση του μέλους του ΔΣ, Βέλιου Αθανάσιου, σχετικά με την ιστοσελίδα του Συλλόγου 
και  τις  προτάσεις  για τις  δυνατότητες  επιπλέον χρήσεων και  περαιτέρω ανάπτυξης της.  Επειδή 
διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μελών δεν χρησιμοποιεί ακόμη τακτικά την ιστοσελίδα, αποφασίστηκε 
να  επαναληφθεί  η  σχετική  ενημέρωση  των μελών,  να  προστεθεί  η  σχετική  σύνδεση  στο  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του Συλλόγου και να ενθαρρυνθούν τα μέλη να συνεισφέρουν πληροφορίες και υλικό 
σχετικό με τη συντήρηση για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας. 

Έκδοση Εντύπου

Η πρόταση για την έκδοση επιστημονικού εντύπου από το Σύλλογο, κρίθηκε δύσκολο να υλοποιηθεί στην 
παρούσα συγκυρία, εξαιτίας της ανάγκης για σύσταση σταθερής συντακτικής ομάδας, του υψηλού κόστους 
εκτύπωσης και της ενδεχόμενης δυσκολίας στη διανομή του εντύπου. Αντί  γι’ αυτό προτάθηκε να γίνει 
προσπάθεια  ανάπτυξης  της  ιστοσελίδας  που  θα  μπορούσε  εξίσου  να  περιλάβει  θέματα  εκπαιδευτικά, 
επιστημονικά και άλλα, ενώ είναι εύκολα προσβάσιμη από τα περισσότερα μέλη. 

ΕΛΟΤ

Σχετικά με τον ΕΛΟΤ, προτάθηκε η δημιουργία σταθερής ομάδας η οποία θα επεξεργάζεται τα επιμέρους 
θέματα που τίθενται στις συνεδριάσεις του Οργανισμού. Η ομάδα είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο για να ενημερωθούν για τη διαδικασία.  
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Επόμενη Γενική Συνέλευση

Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί  νέα Γενική Συνέλευση σύντομα μετά το Πάσχα, προκειμένου να 
συζητηθεί η πρόοδος στα θέματα που θα επεξεργαστούν οι επιμέρους επιτροπές, αλλά και άλλα θέματα που 
δεν εξαντλήθηκαν, όπως η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του συλλόγου, η ημερίδα και άλλες δραστηριότητες 
του Συλλόγου.

Κωνσταντίνα Κούνεβα και την Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων 

Η συνάδελφος Ιωάννα Βίτσου ενημέρωσε σχετικά με τη δολοφονική επίθεση εναντίον της συνδικαλίστριας 
Κωνσταντίνας Κούνεβα, την κατάσταση της υγείας της και την πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων που 
στόχο έχει: 

 Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης εναντίον της 
Κωνσταντίνας Κούνεβα

 Να κλείσουν οι εταιρείες που «νοικιάζουν» εργαζόμενους στο δημόσιο

 Να  παρασχεθεί  δωρεάν  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη στην  Κωνσταντίνα  Κούνεβα  και  να 
συνταξιοδοτηθεί άμεσα με πλήρη σύνταξη

Η  Συνέλευση  αποφάσισε  ομόφωνα  να  ενταχθεί  στην  Πρωτοβουλία  των  Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων.  Λόγω  μεγάλης  οικονομικής  στενότητας,  ο  Σύλλογος  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  το 
συμβολικό  ποσό  των  100€  και  προτρέπει  τα  μέλη  να  προσφέρουν  καθένα  ανάλογα  με  τις 
δυνατότητες  του.  Παράλληλα,  από  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  του  Συλλόγου  θα  αποστέλλεται 
ενημέρωση για όλες τις ενέργειες της Πρωτοβουλίας.

Όλες οι επιτροπές που συστάθηκαν για την επεξεργασία των επιμέρους κρίσιμων θεμάτων είναι 
ανοιχτές σε συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς 
ή με e-mail. 

Με το ψήφισμα για την Κωνσταντίνα Κούνεβα ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση και ακολούθησε η κοπή 
της πίτας.  Το φλουρί έπεσε στην πρόεδρο η οποία και την έκοψε, γεγονός που κίνησε –όχι άδικα– 
υποψίες για τον αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας...

Και του χρόνου!
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