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Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων εκφράζει την αλληλεγγύη του στους 
συναδέλφους, αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες, συντηρητές, αλλά και άλλες ειδικότητες, 
µέλη του Πανελλήνιου Σωµατείου Έκτακτου Προσωπικού στο Υπουργείο 
Πολιτισµού οι οποίοι καλούν σε µαζική συµµετοχή στην τοπική απεργία που έχουν 
κηρύξει την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου και στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 12:00 
στην Πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη. Οι συνάδελφοι της Λέσβου, όπως και οι 
περισσότεροι συµβασιούχοι στο χώρο της αρχαιολογίας στην Ελλάδα, βιώνουν την 
επέκταση της εργασιακής ζούγκλας, την κατοχύρωση στην «ευελιξία» στην αγορά 
εργασίας, τους άθλιους µισθούς και την καθηµερινή αβεβαιότητα. Αποτελέσµατα των 
µνηµονιακών πολιτικών που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευθυγραµµισµένη µε 
τις απαιτήσεις της ΕΕ και του µεγάλου κεφαλαίου. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου που χρωστάει δεδουλευµένα 8 και 14 µηνών σε 
εργαζόµενους, καλεί τους νέους συµβασιούχους να υπογράφουν σύµβαση εργασίας όπου 
περιέχεται ο απαράδεκτος όρος ότι ο εργαζόµενος «αποδέχεται ότι η πληρωµή της 
µισθοδοσίας θα γίνεται µηνιαίως, σύµφωνα µε την ροή της χρηµατοδότησης της 
πράξης και µε την επιφύλαξη καθυστέρησης σε περίπτωση εµπλοκής της 
διαδικασίας κατανοµής». Καλεί δηλαδή τους εργαζόµενους να αποδεχτούν και να 
συναινέσουν στην καθυστέρηση των δεδουλευµένων και πιθανά στη µη καταβολή τους. 
Πρόκειται για την προσπάθεια νοµιµοποίησης της απλήρωτης εργασίας από το ίδιο 
το ΥΠΠΟΑ και την κυβέρνηση, που ανοίγει τον δρόµο για την πλήρη απαλλαγή του 
εργοδότη από την ευθύνη της καταβολής της µισθοδοσίας. Αποτελεί πολύ επικίνδυνη 
εξέλιξη που δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά µε τα εργασιακά 
δικαιώµατα τα οποία δήθεν θα προστατέψει στην επικείµενη «διαπραγµάτευση». 

Επιπλέον η Εφορεία της Λέσβου συνεχίζει την οµηρία των εργαζοµένων µε 
συµβάσεις διάρκειας ενός, δύο ή τριών µηνών, στις οποίες µάλιστα µε τρόπο 
αυθαίρετο κάνει κατάχρηση των εξειδικεύσεων που η νοµοθεσία επιτρέπει µονάχα 
σε ειδικές περιπτώσεις. Οι εξειδικεύσεις ακυρώνουν τα πτυχία µας, µας καταδικάζουν 
σε ανεργία, εισάγουν τα "κανιβαλικά" κριτήρια της ελεύθερης αγοράς στο επάγγελµά µας, 
αποδυναµώνουν το δηµόσιο-κοινωνικό ρόλο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και της 
επιστήµης µας.  

Οι συνάδελφοι στη Λέσβο αντιµετωπίζουν ακόµα στις προκηρύξεις φαινόµενα 
αποκλεισµού των γυναικών εργατριών και άλλων ευπαθών κοινωνικά οµάδων, 
πρωτοφανείς ειδικότητες και αλχηµείες κάθε είδους στον υπολογισµό της προϋπηρεσίας 
των υποψηφίων που στην ουσία φτάνουν να γίνονται φωτογραφικές. Επίσης, όπως 
συµβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στη Λέσβο οι εργολάβοι έχουν εισβάλλει µε 
τις ευλογίες του Υπουργείου στα αρχαιολογικό Μουσείο και την Εφορεία µε το περίφηµο 
έργο της «ψηφιοποίησης» των κινητών ευρηµάτων και ζητούν να προσλάβουν 
αρχαιολόγους µε 600 ευρώ το µήνα, µε µπλοκάκια και πληρωµές µε το κοµµάτι. Είναι 
βέβαιο ότι το ξεπούληµα δεν θα σταµατήσει εκεί. Οι εργολάβοι θα αναλάβουν φύλαξη και 
καθαριότητα µουσείων και χώρων, εργασίες ανάδειξης µνηµείων και σωστικές ανασκαφές. 

Όσα συµβαίνουν στη Λέσβο δεν αποτελούν «µεµονωµένα» περιστατικά ή 
ιδαιτερότητες του εκάστοτε διευθυντή. Πρόκειται για συνολική ευθύνη της πολιτικής 
ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ και συνολικά της κυβέρνησης, τις πολιτικές κατευθύνσεις των 
οποίων υλοποιεί ο κάθε διευθυντής σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία. Δεν θα 
πρέπει οι εργαζόµενοι να αποπροσανατολιζόµαστε από το κύριο, που είναι ακριβώς η 



 

 

πολιτική της κυβέρνηση, της ΕΕ και του µεγαλου κεφαλαίου, και να προσωποποιούν τις 
διάφορες επιλογές που κάνουν οι δηµόσιες υπηρεσίες. 
 

Απαιτούµε: 
 

•  Πλήρη τήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Να αφαιρεθεί από τη σύµβαση 
εργασίας ο επαίσχυντος όρος που νοµιµοποιεί τις καθυστερήσεις πληρωµών. 

•  Να σταµατήσουν οι εξειδικεύσεις στις προκηρύξεις, και οι αυθαιρεσίες στη 
µοριοδότηση των υποψηφίων. 

•  Να σταµατήσει ο εµπαιγµός και η οµηρία µας. Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε 
πληρη εργασιακά δικαιώµατα. Τώρα µαζικοί διορισµοί όλων των ειδικοτήτων στο 
ΥΠΠΟΑ για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στις Εφορείες Αρχαιοτήτων. 

 
Στηρίζουµε των αγώνα και τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων στο νησί της Λέσβου. 

Οφείλουµε να βάλουµε εµπόδιο στη δήθεν «δίκαιη ανάπτυξη» που φέρνει την 
εργολαβοποίηση του πολιτισµού και απαιτεί φτηνούς, ευέλικτους και φοβισµένους 
εργαζόµενους. Είµαστε έτοιµοι να δώσουµε ανυποχώρητο αγώνα για τις Συλλογικές 
Συµβάσεις και δουλειά µε δικαιώµατα. 
 

Διεκδικούµε το δικαίωµά µας για µόνιµη και αξιοπρεπή εργασία 
και παλεύουµε ενάντια στην εργολαβοποίηση του αρχαιολογικού έργου. 


