
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΑΪΟΣ 2007-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκαν οι  εκλογές του Σωματείου. Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007, 
έπειτα από ανοικτή ψηφοφορία, εξελέγησαν για το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο οι εξής:

Πρόεδρος: Καρπάθιου Ειρήνη
Αντιπρόεδρος: Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Δαμιανίδου Δέσποινα
Ταμίας: Ντάλιου Βασιλική
Μέλη: Μουζουράκης Κωνσταντίνος

Βέλιος Αθανάσιος
Παπαδημητροπούλου Ελένη

Αναπληρωματικά μέλη: 
Αθανασιάδου Μάρθα
Τηλιγάδα Δήμητρα
Μάνδρου Κασσιανή
Βενάκη Μαργαρίτα
Δημητρίου Αργυρώ
Μαρσινοπούλου Δέσποινα
Τσιαχρή Αγορίτσα

Στο χρονικό αυτό διάστημα, το ΔΣ ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και διαχείριση των θεμάτων του 
κλάδου  στο  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα,  καθώς  και  με  θέματα  εκπαίδευσης  και  επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ. 
Στις 16 Μαΐου 2008 εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2008 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων 
τακτικού  προσωπικού  στο  ΥΠ.ΠΟ.,  μεταξύ  των  άλλων  11  θέσεων  ΠΕ  Συντηρητών  και  8  θέσεων  ΤΕ 
Συντηρητών.  Ο  Σύλλογος  κατέθεσε  σειρά  εγγράφων  σε  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  σχετικά  με  τις 
ενστάσεις  για  τον  προκλητικά  μικρό  αριθμό  των  προκηρυσσόμενων  θέσεων,  την  αριθμητική  πρόκριση 
θέσεων ΠΕ έναντι  των αντίστοιχων ΤΕ και τα απαραίτητα προσόντα (άδεια άσκησης, πολύ καλή γνώση 
ξένης γλώσσας και πιστοποίηση χρήσης Η/Υ).

Τον  Οκτώβρη  του  2008  ανακοινώθηκε  επικείμενη  προκήρυξη  για  την  πλήρωση  θέσεων  τακτικού 
προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ., μεταξύ άλλων 20 ΠΕ Συντηρητών και 10 θέσεων ΤΕ Συντηρητών. Παρότι  τα 
κριτήρια πλήρωσης των θέσεων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, κατατέθηκε από το ΔΣ σχετικό έγγραφο 
όπου  επισημαίνονται  τα  σημαντικά  προβλήματα  που  παρουσιάστηκαν  κατά  την  τελευταία  προκήρυξη, 
προσδιορίζονται  εκ  νέου  οι  θέσεις  του  Συλλόγου  και  ζητείται  η  συμμετοχή  του  στη  διαμόρφωση  της 
επικείμενης προκήρυξης.  

Στις 13/2 το ΔΣ συναντήθηκε με συνεργάτιδα του ΓΓ του ΥΠ.ΠΟ και την ενημέρωσε για τα καίρια ζητήματα 
που απασχολούν τον κλάδο μας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αδυναμίες της επικείμενης προκήρυξης ως 
προς τα κριτήρια πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ.   

ΑΔΕΙΑ (Ν2557/1997, αρ. 9 παρ. 6)
Με αφορμή το γεγονός ότι στις προκηρύξεις που διενεργούνται μέσω ΑΣΕΠ έχει καθιερωθεί να ζητείται ως 
προαπαιτούμενη η άδεια για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργίας εργαστηρίων 
για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων (Ν2557/1997, αρ. 9 παρ. 6) που 
αναφέρεται  στο  εξής  ως  «άδεια»,  κινηθήκαμε  προκειμένου  να  αποσυνδεθεί  η  άδεια  από  το  δικαίωμα 
άσκησης  του  επαγγέλματος,  το  οποίο  κατοχυρώνεται  με  προεδρικό  διάταγμα  (ΠΔ386/1989,  ΦΕΚ 
169/Α’/1989).  Στην  κατεύθυνση  αυτή  συντάχθηκε  σε  συνεργασία  με  δικηγόρο  σχετικό  έγγραφο  και 
κατατέθηκε αίτημα γνωμοδότησης στον νομικό σύμβουλο του ΥΠ.ΠΟ. Το ίδιο έγγραφο κατατέθηκε σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς  του ΥΠ.ΠΟ. και  κοινοποιήθηκε στο ΑΣΕΠ,  στη ΔΣΑΝΜ και  στο  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  Ο 
νομικός  σύμβουλος  δήλωσε αναρμόδιος  να γνωμοδοτήσει  εφόσον δεν υπάρξει  σχετικό  αίτημα από τον 
οικείο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό ή το Γενικό Γραμματέα. Επόμενο βήμα ο συντονισμός 
με συλλόγους και φορείς του κλάδου, ώστε να κατατεθεί από κοινού αίτημα σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.



ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 
Οι  εργασιακές  συνθήκες  για  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  στο  ΥΠ.ΠΟ. 
συναδέλφους έχουν περιέλθει κατά τα τελευταία δύο χρόνια σε οριακό σημείο. Τα αίτια είναι πολλαπλά: το 
κύμα  απολύσεων  που  συρρίκνωσε  τον  αριθμό  των συναδέλφων,  το  γεγονός  ότι  μεγάλο  ποσοστό  των 
συμβασιούχων συμπλήρωσε το 24μηνο εργασίας στο ΥΠ.ΠΟ.,  οι  ελάχιστες θέσεις  που προκηρύσσονται. 
Πλέον, στο ΥΠ.ΠΟ. απασχολούνται ελάχιστοι συμβασιούχοι, ενώ ακόμη και οι συνάδελφοι που με δικαστικές 
αποφάσεις εξακολουθούν να εργάζονται, είναι απλήρωτοι από το τέλος του 2008 και παραμένει άγνωστο το 
πότε θα τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα.

Για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των συμβασιούχων που θίγει την πλειοψηφία των μελών 
του  Συλλόγου,  το  ΔΣ  συμμετείχε  σε  κάθε  δυνατή  προσπάθεια.  Στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  με  το 
Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτων Υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ., πρόκειται να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον 
Υπουργό Αντώνη Σαμαρά στις 17/2. Την ίδια μέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δικηγόρο για τη 
σύνταξη εγγράφου το οποίο θα κατατεθεί στον Υπουργό, με αίτημα να εξαιρεθεί ο κλάδος των συντηρητών 
από το 24μηνο. Τέλος, σε σύμπραξη με τον Σ.ΕΚ.Α. (Σύλλογο Έκτακτων Αρχαιολόγων) συναντήθηκε με τον 
Δ. Στρατούλη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ, προκειμένου να του εκθέσει μεταξύ άλλων το 
ζήτημα των συμβασιούχων και  εκκρεμεί  συνάντηση με τον πρόεδρο της  κοινοβουλευτικής  ομάδας  του 
ΣΥΡΙΖΑ κο Αλαβάνο για το ίδιο θέμα. 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Σχετικά με την καταβολή του επιδόματος, το Ειρηνοδικείο αποφάσισε υπέρ των εναγόντων, κρίνοντας ότι 
πρέπει να τους επιδικαστούν τα ποσά που δικαιούνται. Ωστόσο η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε 
εξέλιξη καθώς έχει ασκηθεί έφεση από το ΥΠ.ΠΟ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Με  διατυπωμένο  στόχο  την  ίδρυση  Επιστημονικού  Επιμελητηρίου  Συντήρησης,  που  μεταξύ  άλλων  θα 
συμβάλει στη ρύθμιση του χώρου της συντήρησης σε θεσμικό επίπεδο, κατατέθηκε αίτημα στον υπουργό 
μετά από αίτημα της ΕΣΑΕΤΕ (Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ελλάδας) στο Σύλλογο 
μας και σχετική συνάντηση. 

Μετά από καταγγελία, καταγγέλθηκε στο ΥΠ.ΠΟ από το Σύλλογο μας (μεταξύ άλλων φορέων) η ανάληψη 
και εκτέλεση εργασιών συντήρησης από πρόσωπο χωρίς τη σχετική άδεια. Με παρέμβαση της υπηρεσίας οι 
εργασίες σταμάτησαν.

ΕΛΟΤ
Ο  Σύλλογος  όρισε  αντιπροσώπους  για  τις  συνεδριάσεις  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τυποποίησης  τις: 
Παπαδοπούλου  Ευτυχία  (τακτικό  μέλος)  και  Καρπάθιου  Ειρήνη  (αναπληρωματικό  μέλος).  Τα  μέλη  που 
συμμετέχουν καλούνται  να μελετήσουν τα πρότυπα, να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις  και  προτάσεις και 
τελικά  να  τα  επικυρώσουν  στις  συνεδριάσεις.  Μέσα  από  τη  διαδικασία  επεξεργασίας  των  προτύπων, 
αναδείχτηκε  η  ανάγκη  να  δημιουργηθεί  μια  διευρυμένη  επιτροπή  για  την  επεξεργασία  των  προτύπων 
ανάλογα με την εκάστοτε θεματική ενότητα.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Με  πρωτοβουλία  του  Τμήματος  ΣΑΕΤ  του  ΤΕΙ  Αθήνας  πραγματοποιήθηκε  στις  22  Φεβρουαρίου  2008 
ημερίδα,  με  θέμα  «Προβληματισμοί  για  το  Μέλλον  της  Συντήρησης  στην  Ελλάδα».  Ο  Σύλλογος  μας 
συμμετείχε με ανακοίνωση μετά από πρόσκληση του Τμήματος. Για τον καθορισμό των θέσεων μας κλήθηκε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανεπαρκούς συμμετοχής των μελών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μοναδική τακτική πηγή εσόδων για  το Σωματείο  είναι  οι  συνδρομές  των μελών.  Η αδιαφορία για  την 
καταβολή των συνδρομών από τα μέλη έχει ως συνέπεια την αδυναμία του ΔΣ να συνεχίσει να διατηρεί την 
τρέχουσα έδρα. Με την ευκαιρία της παρούσας ΓΣ θα πρέπει να συζητηθούν οι εναλλακτικές διέξοδοι στο 
ζήτημα της στέγασης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Κατόπιν συναντήσεων με μέλη του προηγούμενου ΔΣ και επικοινωνίας με την εταιρεία που επρόκειτο να 
κατασκευάσει την ιστοσελίδα του Συλλόγου, το παρόν ΔΣ αποφάσισε να μην συνεχίσει τη συνεργασία με 
την  εταιρεία.  Οι  λόγοι  για  αυτό  ήταν:  α)  η  επικοινωνία  με  τα  στελέχη  της  εταιρείας  ήταν  δύσκολη 



(χρονοβόρα και σπασμωδική) και β) λόγω της καθυστέρησης κατασκευής της ιστοσελίδας η τεχνολογία που 
είχε  προτιμηθεί  ήταν απαρχαιωμένη  για  τις  ανάγκες  μας  και  ανανέωση αυτής  της  τεχνολογίας  θα είχε 
κόστος.  Το  ΔΣ  είχε  την  τεχνική  γνώση  για  την  κατασκευή  της  ιστοσελίδας  και  προχωρήσαμε  στην 
κατοχύρωση  ονόματος  (domain  name):  ssaette.gr  καθώς  και  στην  αγορά  πακέτου  φιλοξενίας  με  την 
εταιρεία Dataflame. Οι λόγοι που προτιμήθηκε αυτή η εταιρεία για τη φιλοξενία της σελίδας μας ήταν διότι 
παρείχε  υποστήριξη  της  τεχνολογίας  που  απαιτούσαμε  και  ήταν  φθηνότερη  από  άλλες  εταιρείες.  Στη 
συνέχεια είχαμε επικοινωνία με την σχεδιάστρια Μυρτώ Μήλιου που δωρεάν προσφέρθηκε να μας δώσει 
συμβουλές σχετικά με την εμφάνιση της ιστοσελίδας (χρώματα, γραμματοσειρές, στοίχιση κλπ.).

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με βάση το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου drupal,  που είναι  σύστημα 
ανοιχτού  κώδικα,  με  καλή  υποστήριξη  από  μεγάλη  κοινότητα  χρηστών.  Αυτό  σημαίνει  ότι  πλέον  δεν 
εξαρτόμαστε από λογισμικό μιας συγκεκριμένης εταιρείας αλλά η ανανέωση του λογισμικού μας θα γίνεται 
δωρεάν αφού πρώτα έχει δοκιμαστεί από την κοινότητα των χρηστών. Η ιστοσελίδα δομήθηκε σύμφωνα με 
την  προεργασία  του  προηγούμενου  ΔΣ και  διαιρείται  σε  διάφορες  κατηγορίες  με  βάση  το  περιεχόμενο 
(Ανακοινώσεις, Δεοντολογία, Νομοθεσία κλπ.). Το περιεχόμενο της μπορεί να εμπλουτιστεί με υλικό από 
όλα τα μέλη, ενώ η οργάνωση και δημοσίευση του θα γίνεται με συνεργασία μελών του ΔΣ. 
Εκτός από πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα μέλη, η ιστοσελίδα έχει πολλές άλλες δυνατότητες. Η 
ιστοσελίδα μπορεί εύκολα να επεκταθεί, για παράδειγμα, με:
α) τη δυνατότητα να διατηρεί φόρουμ με συζητήσεις που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν το μέσο για την 
καλύτερη επικοινωνία των μελών, ιδιαίτερα όταν η απόσταση καθιστά την προσωπική επικοινωνία αδύνατη. 
Όλα τα μέλη μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους θέματα συζήτησης και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. 
Για τις σπάνιες περιπτώσεις όπου δημοσιεύoνται άστοχα σχόλια το ΔΣ θα είναι υπεύθυνο για την αφαίρεσή 
τους. Στο άμεσο μέλλον το ΔΣ θα προτείνει κώδικα δεοντολογίας των φόρουμ.
β) να διατηρεί λίστα με συνδέσμους (RSS feeds) από άλλες ιστοσελίδες σχετικές με τις δραστηριότητές του 
συλλόγου.
γ) να διατηρεί  καταλόγους με υλικό  που μπορεί  να ταξινομηθεί  με  ποικιλία  μεθόδων (για  παράδειγμα, 
κατάλογος υλικών συντήρησης ή κατάλογος σχολών συντήρησης). Το υλικό σχετικά με τις καταχωρήσεις 
αυτών των καταλόγων μπορεί να εμπλουτίζεται από τα μέλη με τρόπο παρόμοιο της βικιπαιδείας.
δ)  να  διατηρεί  ημερολόγια  με  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου  σε  μορφή  vCal  που  μπορούν  να 
αναγνωσθούν με προγράμματα όπως το iCal ή το Google calendar.
Άλλες δυνατότητες μπορούν να προστεθούν εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα και το ΔΣ καλεί τα μέλη του 
συλλόγου τόσο να συμμετέχει  ενεργά στην μορφοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας όσο και να 
προτείνει νέους τρόπους χρήσης της.

ΗΜΕΡΙΔΑ
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση της Ευγενίας Σταματοπούλου, 
ο Σύλλογος ανέλαβε τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονη Τέχνη: Σήμερα & Μελλοντικά. Ζητήματα 
Διαχείρισης,  Συντήρησης  και  Προστασίας».  «CONTEMPORARY ART:  FROM PRESENT TO FUTURE. 
MANAGEMENT,  CONSERVATION AND PRESERVATION ISSUES».  Για  την  άμεση  πραγματοποίηση  της 
ημερίδας  σκόπιμη  είναι  η  ενεργοποίηση  της  δεκαμελούς  επιτροπής  που  συστάθηκε  κατά  τη  Γενική 
Συνέλευση για την έναρξη των εργασιών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Δεκέμβρη του 2007 ο Σύλλογός μας κυκλοφόρησε ημερολόγιο για το 2008. Το ημερολόγιο είχε ως θέμα 
τη διαδικασία συντήρησης των τοιχογραφιών της Θήρας, που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1970-1971 
στο Κεντρικό Εργαστήριο Συντήρησης του Βυζαντινού και  Χριστιανικού Μουσείου. Οι φωτογραφίες που 
περιλήφθηκαν στην έκδοση αποτελούν αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, που παραχωρήθηκε στο Σύλλογο από 
το  Βυζαντινό  και  Χριστιανικό  Μουσείο.  Ευχαριστούμε  θερμά  το  Διευθυντή  του  Μουσείου,  Δημήτρη 
Κωνστάντιο, καθώς και τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ που εξασφάλισαν την παραχώρηση του υλικού και 
επιμελήθηκαν της έκδοσης.

Μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣ, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο παραχώρησε στο Σύλλογο μεγάλο 
αριθμό αντιτύπων από δικές του εκδόσεις. Τα βιβλία διατέθηκαν και συνεχίζουν να διατίθενται στα μέλη του 
συλλόγου. 

Στις 26 Ιανουαρίου 2008 έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  
Την  1η  Μαρτίου  2008  πραγματοποιήθηκε  αποκριάτικος  χορός  στο  φουαγιέ  του  κινηματογράφου 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ. Η διάθεση του χώρου έγινε με παρέμβαση του μέλους του Συλλόγου Κώστα Σκουρτσίδη, ο 
οποίος επιμελήθηκε και της μουσικής. Τον ευχαριστούμε πολύ.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η  πληροφόρηση  των  μελών  για  τις  τρέχουσες  εξελίξεις  πραγματοποιήθηκε  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και μέσω συμβατικού ταχυδρομείου για την πρόσκληση στις Γενικές Συνελεύσεις.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έσοδα 2007 Έξοδα 2007
Υπόλοιπο 2006 4.109,01 € Στέγη 2.913,77 €
Συνδρομές 2007 2.600 € ΕΛΤΑ 486,15 €
Έντυπα 600 € Ιστοσελίδα 81,37 €
Σύνολο εσόδων 7.309,01 € Εκτύπωση ημερολ. 952 €
 Διάφορα* 565,48 €
 Σύνολο εξόδων 4.998,77 €
Υπόλοιπο 2007 2.310,24 €   

Έσοδα 2008 Έξοδα 2008
Υπόλοιπο 2007 2.310,24 € Στέγη (+ΟΤΕ) 3.127,18 €
Συνδρομές 2008 1.060,00 € ΕΛΤΑ 188,27 €
Έντυπα 2.355,00 € Ιστοσελίδα 77,33 €
Πάρτυ 270,00 € Γραφίστας ημερολ. 300,00 €
Σύνολο εσόδων 5.995,24 € Αμοιβή δικηγόρου 200,00 €
 Διάφορα 461,23 €
  Σύνολο εξόδων 4.354,01 €
Υπόλοιπο 2008 1.641,23 €

*(καρέκλες, σούπερ μάρκετ, γραφική ύλη, νερά)

 2006 2007 2008
Έσοδα  7309,01 5995,24
Έξοδα  4998,77 4354,01
Υπόλοιπο 4109,01 2310,24 1641,23

Η ταμίας βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.



Για  όλα  τα  παραπάνω  θα  διενεργηθεί  έλεγχος  από  την  Ελεγκτική  Επιτροπή  πριν  από  την 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


