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ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (26-28/2) ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θύματα της οικονομικής κρίσης και των περικοπών που εξήγγειλε η κυβέρνηση έπεσαν και οι 
συμβασιούχοι  του Υπουργείου Πολιτισμού.  Για  τρίτο ή  τέταρτο συνεχόμενο μήνα παραμένουν 
απλήρωτοι  700  περίπου  συμβασιούχοι  που  εργάζονται  με  δικαστικές  αποφάσεις.  Με  εντελώς 
παράνομο τρόπο δεν τους έχει  επίσης καταβληθεί  το δώρο Χριστουγέννων,  μισθοί και επίδομα 
αδείας για το 2008. Ο Υπουργός και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αρνούνται να βρουν έναν τρόπο 
πληρωμής μετά την κατάργηση του περίφημου ειδικού λογαριασμού, παρότι τους έχουν κατατεθεί 
συγκεκριμένες προτάσεις από τους νομικούς συμβούλους των εργαζομένων.
Γεμάτη  καλές  προθέσεις  αλλά  άκαρπη  στην  ουσία  ήταν  και  η  συνάντηση  του  Υπουργού 
Πολιτισμού Αντ. Σαμαρά με εκπροσώπους από Σωματεία συμβασιούχων από όλη την Ελλάδα στις 
17/2. Ο Υπουργός είχε προσπαθήσει να διασκεδάσει την αγωνία των 700 απλήρωτων και των 3000 
περίπου απολυμένων συμβασιούχων που εργάζονταν στο ΥΠΠΟ το 2008 και αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο της μόνιμης ανεργίας, υποσχόμενος την προκήρυξη μεγάλου αριθμού μόνιμων θέσεων που 
θα καλύψουν μέρος των οργανικών κενών. Στη συνάντηση ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει  δέσμευση  για  τον  χρονικό  ορίζοντα  της  προκήρυξης  ούτε  για  τον  τελικό  αριθμό  των 
θέσεων εφόσον αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών (και ο νοών νοείτω…).
Παράλληλα θεσμικά αδύνατη, όσο ισχύουν οι περιορισμοί του ΠΔ 164/2004 (ΠΔ Παυλόπουλου), 
είναι η επαναπρόσληψη του καταρτισμένου, για 5 και πλέον χρόνια, ωρομίσθιου προσωπικού που 
αριθμεί  3000  άτομα,  στις  νέες  συμβάσεις  που  προκηρύσσει  το  ΥΠΠΟ.  Απαξιώνονται  έτσι 
ειδικευμένοι  αρχαιολόγοι,  συντηρητές  έργων  τέχνης,  τεχνίτες  ανασκαφών  και  αναστηλώσεων, 
φύλακες αρχαιολογικών χώρων. Δυστυχώς, παρά τα αιτήματα, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη 
εξέλιξη ως προς την εξαίρεση του Υπουργείου Πολιτισμού από τον περιορισμό ανώτατης περιόδου 
εργασίας 24 μηνών στον ίδιο φορέα που προβλέπεται από το ΠΔ 164/2004. Αντίθετα μεθοδεύεται η 
αντικατάσταση των απολυμένων συμβασιούχων με νέους μη καταρτισμένους, διαιωνίζοντας την 
ομηρία και τα αδιέξοδα.

Μετά την  απόρριψη  όλων  ουσιαστικά  των  αιτημάτων  τους,  οι  συμβασιούχοι  εργαζόμενοι  στο 
Υπουργείο  Πολιτισμού  με  απόφαση  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Εργαζομένων  Ιδιωτικού 
Δικαίου στο Δημόσιο προβαίνουν σε τριήμερο κινητοποιήσεων: 

Πέμπτη  26/2: 8πμ Αποκλεισμός  του  αρχαιολογικού  χώρου  της  ακρόπολης.  Στη  1.00μμ 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με τους μόνιμους εργαζόμενους.
6.00μμ Παράσταση  διαμαρτυρίας  έξω  από  το  Εθνικό  Αρχαιολογικό  Μουσείο  ενόψει  των 
εγκαινίων νέων αιθουσών της έκθεσης.
Παρασκευή 27/2-Σάββατο 28/2: Αποκλεισμός του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης 
από τις 8πμ έως τις 3.00μμ.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: 
Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Επαναπρόσληψη των απολυμένων συμβασιούχων στις 
νέες συμβάσεις και άρση των περιορισμών του ΠΔ164/2004. Κάλυψη των 3000 οργανικών 
κενών του Υπουργείου Πολιτισμού με το καταρτισμένο προσωπικό που υπηρετεί επί σειρά 
ετών σε αυτό. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Όχι άλλη ομηρία.
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