
 

ΟΛΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΠΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, 

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΩΛΗΤΕΣ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΑΜΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΧΩΡΟ 

 

 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
 2021 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ μαζικά 

στις ΕΚΛΟΓΕΣ 

του  Σ  Ω  Μ  Α Τ  Ε Ι  Ο Υ   μας 
 
  

  

 

▪ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ   

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ 

▪ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ 

▪ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ  
     ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΔΑΣ 

  
 

 

ΔΑΣ Εκτάκτων ΥΠΠΟΑ  
 



 

 
 

Το σωματείο εκτάκτου 

προσωπικού του 

Υπουργείου Πολιτισμού 

εκπροσωπεί όλους τους 

συμβασιούχους με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου, ανεξαρτήτου 

ειδικότητας. Το σωματείο 

είναι οργανωτής και 

συντονιστής του αγώνα 

εκατοντάδων 

εργαζομένων. 

Η Δημοκρατική Αγωνιστική 

Συνεργασία (Δ.Α.Σ.) 

είναι η παράταξη που 

στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. το 

ενιαίο, ταξικό συνδικα- 

λιστικό μέτωπο, που 

συνενώνει αγωνιστές με 

διαφορετικές αφετηρίες 

με διαφορετικές 

ιδεολογίες και πολιτικές 

διαδρομές. Στο ΠΑΜΕ 

συμμετέχουν τα πιο 

δραστήρια Συνδικάτα 

της Ελλάδας. Είναι 

εκείνες οι οργανώσεις 

που ακολουθούν τον 

ταξικό αγώνα και 

αγωνίζονται για να 

σταματήσει η εκμετάλ- 

λευση ανθρώπου από 

άνθρωπο. 

 

 

Μπροστά στις εκλογές 
καλούμε κάθε συνάδελφο και 
συναδέλφισσα, να συμμετέχει 
με την εγγραφή στο Σωματείο 
και την ψήφο στη ΔΑΣ, στον 
πολύμηνο αγώνα μας για να 
μην πληρώσουμε ακόμη μια 
φορά εμείς τη κρίση τους, για 
να μην γίνουμεθυσία στην 
ανάτπυξή τους. 

 
 

 

Συνάδελφοι,  

 
Είμαστε εμείς οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στον 
Πολιτισμό, που στελεχώνουμε ένα τεράστιο κομμάτι του 
υποστελεχωμένου ΥΠΠΟ. Εμείς που, ανασκάπτουμε, 
συντηρούμε, ερευνούμε, φροντίζουμε και φυλάμε τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της 
χώρας. Εμείς λοιπόν, οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό 
γνωρίζουμε καλύτερα απ΄τον καθένα τι σημαίνει εργασιακή 
ανασφάλεια. Τι σημαίνει δουλειά με ημερομηνία λήξης σε 2 ή 
3 μήνες χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κανέναν 
προγραμματισμό για τη ζωή μας, τι σημαίνει απληρωσιά, 
ελλειπή μέτρα προστασίας, να πρέπει να μείνουμε 
υποχρεωτικά άνεργοι ή να εκπαιδευόμαστε εσαεί (βάζοντας 
το χέρι στη τσέπη) για να βρούμε μια σύμβαση ορισμένου 
χρόνου.  

 

Αυτές οι εργασιακές συνθηκες δεν είναι κανονικοτητα! 

 
Δεν είναι κανονικότητα το 2021 να δουλεύουμε με τέτοια 
αβεβαιότητα! 
 

Δεν είναι κανονικότητα να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή 
και μόνο έχουμε δουλειά ορισμένου χρόνου! 
 
Γιατί πολύ απλά τον 21ο αιώνα μπορούμε και πρέπει να 
ζούμε καλύτερα 
 
Γιατί οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου μπορούν και 
πρέπει να ικανοποιηθούν 
 
Η οργάνωσή μας είναι η δύναμη μας! 
 
Κόντρα στο συμβιβασμό, την υποταγή, τις χαμηλές 
απαιτήσεις! 

 

 
. 

 

Οι εκλογές του Σωματείο μας, απάντηση  

στην πολιτική που ισοπεδωνει τη ζωη μας 
 

ΜΌΝΟ με την ΟΡΓΑΝΩΣΗ μας  
και τον ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ  

μπορούμε να διεκδικήσουμε  
μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 

για μας και τις οικογένειές μας!!! 



 

Αντλούμε δύναμη και έμπνευση από τους δυναμικούς 

και νικηφόρους αγώνες της e-food και της COSCO 

 
 

 
 

 

 

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ 

ΣΤΙΣ 

ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ 

ή 

ΜΕ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ή 

ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Οι αγώνες των 

εργαζομένων του 

τελευταίου 

διαστήματος είναι 

απάντηση σε αυτούς 

που διατυμπανίζουν ότι 

με τους αγώνες, τις 

απεργίες «δεν γίνεται 

τίποτε», ότι το 

σωματείο δεν τους 

αφορά, ότι  μόνο  «αν 

σκύψουμε το κεφάλι θα 

διατηρήσουμε τη 

δουλεία μας, θα βρούμε 

μιαν άκρη». 

όταν οι εργαζόμενοι είναι 
αποφασισμένοι να υπερασπιστούν 

τη ζωή τους, οι νόμοι τους δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από παλιόχαρτα.  
 

Με απειθαρχία και συντονισμό από τα κάτω, οι εργαζομενοι με 

οχημα τα σωματεία τους να αποφασίσουν να αχρηστεύσουμε 

το νόμο της κυβέρνησης που βάζει χέρι στα συνδικάτα. 

Δηλαδή, κανένα σωματείο να μην καταθέσει το μητρώο των 

μελων του, καταστατικό, οικονομικές καταστάσεις, στο 

κρατικό μητρώο, το νέο φακέλωμα. Να μην δεχτεί να 

παραβιάσει το καταστατικό του στον τρόπο εκλογής των 

οργάνων του, για τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, για 

τον τρόπο που θα παίρνει αποφάσεις. Να μπει μπροστά ενάντια 

στις απολύσεις για συνδικαλιστική δράση, ενάντια στην 

απαγόρευση της απεργίας είτε με την προβοκατόρικη διάταξη 

περί “άσκησης ψυχολογικής βίας”, είτε με το σύγχρονο 

απεργοσπαστικό μηχανισμό του “προσωπικού εγγυημένης 

παροχής υπηρεσιών”.  Οι εργαζομενοι να δωσουν δυναμικη 

απαντηση με απεργια οποτε αυτή αποφασιστει το επομενο 

διαστημα. 

 

Ξέρουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
την κατάσταση ο καθένας μόνος του. Ότι πρέπει να 
συντονιστούμε για να δυναμώσει ο αγώνας μας. Όλοι μαζί. 
Εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μόνιμοι 
και συμβασιούχοι. Αυτή η ενότητα είναι που συμφέρει τους 
εργαζόμενους. Ενάντια στους εργοδότες μας, το κράτος τους. 
Ενάντια στις κυβερνήσεις τους, τους συμμάχους τους, την ΕΕ 
και άλλους. 

 

 
Τον αγώνας τους για τη ζωή, το μεροκάματο, ενάντια στις 

ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ένταση της 

εκμετάλλευσης. 

Απέδειξαν ότι οι εργαζόμενοι που διεκδικούν το δίκιο τους, με 

τον αγώνα τους και την οργάνωση τους, έχουν την δύναμη να 

αρχηστεύσουν τις απειλές και την τρομοκρατία της 

εργοδοσίας, τους αντεργατικούς νόμους, τις δικαστικές 

αποφάσεις που -στηριγμένες σ’ αυτούς τους νόμους- 

επιχειρούν να "βάλουν στον γύψο" την εργατική - λαϊκή πάλη. 

 

Απέδειξαν ότι ένας είναι ο δρόμος για όλους τους 

εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους: αυτός της οργάνωσης 

της πάλης στα σωματεία με βάση τα σύγχρονα δικαιώματα 

μας, απορριπτοντας τις λογικές της ανάθεσης και των 

"σωτήριων λύσεων" από τα πάνω,  

 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλλουν το 

δίκιο τους. 

Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα. 
 

 

Νόμος Χατζηδάκη: 



 

Η ΔΑΣ παλεύει για ένα κίνημα μαζικό μέσα 
στους χώρους δουλειάς, για ένα ζωντανό 
σωματείο μακριά από συντεχνιακές 
αντιλήψεις, που θα συμμετέχουν οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι, για την υπεράσπιση και τη 
διεύρυνση των δικαιωμάτων τους με 
αγώνα για την ακύρωση όλων των 
αντιλαϊκών μέτρων. Για ένα Σωματείο 
μαζικό, οργανωμένο και διεκδικητικό, 
χωρίς «ημερομηνία λήξης». 

 

▪ Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ` 

▪ Φτάνει πια με τις απάραδεκτες ΣΟΧ! Κατάργηση των 

ελαστικών μορφών απασχόλησης και μετατροπή των 

συμβάσεών σε αορίστου χρόνου 

▪ Απαιτούμε να πληρωνόμαστε για κάθε μήνα που 

δουλεόυμε. Τέρμα πια με τις καθυστερήσεις πληρωμών.  

▪ Αυξήσεις σε μισθούς 

▪ Ικανοποιητική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  

▪ Σύγχρονα δικαιώματα  

▪ Κατάργηση του απαράδεκτου 60μηνου και 8μηνου 

κωλύματος που αφαιρεί το δικαίωμα μας να δουλεύουμε 

και μας στέλνει στην ανεργία  

▪ Ο νόμος Χατζηδάκη να μείνει στα χαρτιά! Κατάργηση των 

όλων αντιδραστικών, αντιλαϊκών νομοσχεδίων, παλιών 

και νέων, που θέλουν να βάλουν στο "γύψο" τα συνδικάτα 

και να ποινικοποιήσουν τους εργατικούς αγώνες 

▪ Σωματεία ανεξάρτητα, ελεύθερα από το κράτος, την 

εργοδοσία και τους μηχανισμούς τους. Κατάργηση των 

νόμων που επιβάλλουν την παρέμβαση του κράτους στην 

εσωτερική λειτουργία των σωματείων, στο δικαίωμα στην 

απεργία και στη συνδικαλιστική δράση. Κανένας 

συμβιβασμός με το φακέλωμα της συνδικαλιστικής δράσης 

▪ Αύξηση του προϋπολογισμού για τον Πολιτισμό  

▪ Όχι στην αντιδραστική και επικίνδυνη πολιτική 

εμπορευματοποίησης του πολιτισμού που προωθείται από 

την κυβέρνηση σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και 

παρέχει κίνητρα και παροχές σε κάθε είδους επενδυτές 

▪ Όχι στη μετατροπή των κρατικών μουσείων σε ΝΠΔΔ 

που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τη μετατροπή 

τους σε ιδιωτικά

 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣ 
 

 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ / ΕΦ.Α.Π.Α. 

2. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 

ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. 

3. ΓΑΪΤΆΝΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ / 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΌ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ 

4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΙΝΑ) - 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Β.Α. 

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ / ΕΦ.Α.Π.Α. 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 

ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. 

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ / ΕΦ.Α.Π.Α. 

8. ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΗ ΦΑΝΕΡΩΜΈΝΗ ΆΝΝΑ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ / Δ.Σ.Α.Ν.Μ. 

9.ΚΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ / 

ΕΦ.Α.Π.Α. 

10. ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ -  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 

ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. 

11. ΜΑΡΙΝΗ ΜΥΡΤΩ -  ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ / Μ.Ν.Ε.Π. 

12. ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΦ.Α. 

ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ 

13. ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΦ.Α. 

ΧΙΟΥ  

14. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ / 

ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. 

15. ΧΑΛΑΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ -  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 

ΕΦ.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ 

16. ΧΟΥΝΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ / 

ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. 

 

 

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, 

3ης Σεπτεμβίου 48β, 2ος όροφος 

Από τις 9:00 εως τη δύση του ηλίου   

 
 
 

Η ΔΑΣ με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας, καλεί 
τους εργαζόμενους να παλέψουν με όλες τους τις 
δυνάμεις για: 


