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«Άκου λοιπόν, είτε φταίς, είτε όχι, αν δε μπορείς άλλο να παλέψεις θα πεθάνεις…» 
Bertolt Brecht

Συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι την τελευταία περίοδο βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στην χώρα μας. 
Είναι η πρώτη φορά που εκλεγμένες κυβερνήσεις, μεταπολιτευτικά, μειώνουν τόσο το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων, είναι η πρώτη φορά που αφαιρούνται κατακτήσεις δεκαετιών.

 Αυτό αποτελεί ιστορικών διαστάσεων χτύπημα για τους εργαζόμενους και τους συνταξιού-
χους. Το χτύπημα αυτό αφορά στη μείωση των μισθών, στις επαχθείς αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και την 
ασφάλιση, στις επαχθείς αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, απολύσεις, καθώς και στις ιδιωτικοποιήσεις 
των επιχειρήσεων. Αντί να πληρώσουν την κρίση αυτοί που την δημιούργησαν (μεγαλοκεφαλαιούχοι και 
διεφθαρμένοι πολιτικοί) την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μη προνομιούχοι. 

Γι’ αυτόν τον εργατικό Αρμαγεδόνα, τεράστιες ευθύνες αναλογούν στην ηγεσία του συνδι-
καλιστικού κινήματος, που με τη στάση της έδωσε την δυνατότητα στην κυβέρνηση να περάσει την 
αντιδραστική της πολιτική. Το επέτρεψε, γιατί απέναντι στον ανοικτό πόλεμο της κυβέρνησης αντέδρασε 
με χλιαρό, ασυντόνιστο, και ηττοπαθή τρόπο, αφού με την πάροδο του χρόνου αφομοιώθηκε από τον εκά-
στοτε κυβερνητικό μηχανισμό εξουσίας. 

Ειδικότερα στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού, η ΠΕΥΦΑ παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, με 
συνεχείς παλλινωδίες και υποχωρήσεις, για τις οποίες τεράστιες είναι οι ευθύνες της ΠΑΣΚ (βλέπε ΠΑΚ), 
καθώς αποτελεί την πλειοψηφία και σαν δόγμα της έχει υιοθετήσει την άκριτη στήριξη των κυβερνητικών 
επιλογών και αποφάσεων, τόσο στο γενικότερο κυβερνητικό επίπεδο, όσο και στο ειδικότερο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΚ (βλέπε ΠΑΚ) με την στάση που τηρούν, οδήγησαν την Πολιτι-
κή Ηγεσία στη συνειδητοποίηση ότι είναι δέσμιοι των «παραταξιακών» και «προσωπικών» τους επιλογών 
και άρα δεν θα αντιδράσουν έαν το ΥΠΠΟΤ κάνει καθολική επίθεση στις κατακτήσεις του κλάδου 
των Αρχαιοφυλάκων. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΕΥΦΑ με την σημερινή της διάρθρωση,  είναι ανίκανη και επικίνδυνη να 
διαχειριστεί τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Ξεπούλησαν κεκτημένες και νομοθετημένες κατακτή-
σεις των Αρχαιοφυλάκων και κατά την πάγια τακτική τους,  βάφτισαν την ήττα νίκη, όπως οι Φρα-
γκισκανοί μοναχοί το κρέας-ψάρι. Παράλληλα προσπαθούν ως άλλοι μάγοι της προπαγάνδας, κάθε 
διαφορετική πρόταση με ένα Γκεμπελιστικό τρόπο να την ενοχοποιήσουν. ΓΙΑΤΙ; Επειδή στηρίζουν 
άκριτα όλες τις επιλογές της προηγούμενης και της τωρινής κυβέρνησης και της ομογάλα-
κτης ηγεσίας του ΥΠΠΟΤ, που σαν στόχο έχει να αφανίσει όλους τους εργαζόμενους, να τους 
αφαιμάξει οικονομικά, να πάρει πίσω όλες τις κατακτήσεις τους και να τους οδηγήσει στην 
εξαθλίωση και την καταστροφή.

Είναι ελπιδοφόρο όμως για το Σωματείο μας, ότι έχουν έρθει πολλοί μεταταχθέντες συνάδελφοι 
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΗΣΑΠ-ΕΘΕΛ κλπ), καθώς και νέοι συνάδελφοι από τα ΙΕΚ Αρχαιοφυλάκων, οι οποίοι δυνα-
μώνουν και ενισχύουν τον κλάδο, με την εμπειρία τους την αγωνιστικότητά τους και τη διάθεσή τους για 
προσφορά.

Η ανεξάρτητη παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας δεν επιχορηγείται από καμία πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΠΟΤ, ούτε στηρίζεται ή στηρίζει κανένα μηχανισμό εξουσίας. Είναι κατάθεση ψυχής των εργα-
ζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Αβραάμ Θεόδωρος του Δημητρίου-Πέλλα

2.Aγά Μαργαρίτα του Βασιλείου-Αρχαία Αγορά Αθήνας

3.Ακρίβος Σωτήρης του Ιωάννη-Bόλος

4.Αξιώτης Κων/νος του Σεραφείμ-ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ

5.Βαγενάς Κων/νος του Αγγελή-Μ.Αιγίου

6.Βεζυράκης Ανδρέας του Γεωργίου-ΚΕΜΑ

7.Βογιατζής Αθανάσιος του Νικολάου-Πέλλα

8.Γράσιας Μάρκος του Πέτρου-Δισπηλιό Καστοριάς

9.Δελατόλας Νικόλαος του Πέτρου-Βυζ/νό & Χριστ/κό Αθήνας

10.Δελνιώτης Ιωάννης του Γεωργίου-ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ

11.Ζαχαροπούλου Παγώνα του Λουκά-Μ. Δελφών

12.Ζήσης Παναγιώτης του Ιωάννη-Όσιος Λουκάς

13.Ηλιάκης Δημήτριος του Νικολάου-Φαιστός-Κρήτη

14.Ηλιόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου-Αρχαία Αγορά Αθήνας

15.Κανδρή Ευτυχία του Αποστόλου-Θήβα

16.Καπνίση Παρασκευή του Γεωργίου-Ζάκυνθος

17.Καραμποδούρη Χαρίκλεια του Ιωάννη-Αρχ.Μουσείο Θεσ/κης

18.Κατσούλος Δημοσθένης του Βασιλείου-Ακρόπολη

19.Κιάρης Μιχαήλ του Ηλία-Κως

20.Κουκάς Ανδρέας του Γεωργίου-ΚΑ’ ΕΠΚΑ

21.Κουκουρέμπα Θεοδώρα του Ιωάννη-Βυζ. & Χριστ/κό Αθήνας

22.Κουτσουπάκης Χρήστος τουΠαναγιώτη-Αρχ. Μουσείο Θεσ/κης

23.Μανουσαρίδης Λάζαρος του Αλεξάνδρου-Αρχ. Συλ. Κοζάνης

24.Μαραγκός Σωτήριος του Ιωσήφ-Λάρισα

25.Μαραθιά Βασιλική του Ιωάννου-Α’ ΕΠΚΑ

26.Μπαρτά Παναγούλα του Ευθυμίου-Μ. Δελφών

27.Μπεζάς Βασίλειος του Χρήστου-Καβάλα

28. Μπρέσιακας Ευάγγελος του Αριστείδη-ΕΑΜ

29. Όστριας Γεώργιος του Θεοδώρου-Βυζ/νό & Χριστ/κό Αθήνας

30.Παναγιωτόπουλος Ηλίας του Γεωργίου Μ.Καλαμάτας

31. Παναγόπουλος Ηλίας του Νικολάου-Ακρόπολη

32. Παπαδημητρίου Βασίλειος του Δημητρίου-Καρδίτσα 

33. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη-Ακρόπολη

34. Πατσιάς Χριστόδουλος του Μενελάου-Μ.Πειραιά

35. Περρής Μιχαήλ του Ιωάννη-Αρχαία Αγορά Αθήνας

36. Πλατιώτης Διονύσης του Δημητρίου-Εθν-Λαογ.Μακεδ./Θράκης

37. Ρήγας Παναγιώτης του Ιωάννη-Αρχαία Αγορά Αθήνας

38. Ρώτας Αντώνιος του Δημητρίου-ΜΕΛΤ

39. Σαριγιανίδης Γεώργιος του Ιωάννη-Όλυνθος

40. Σκούτας Κων/νος του Ανδρέα-Φρούριο Πάτρας 

41. Σπυριδόπουλος Κων/νος του Γεωργίου-Δίον 

42. Τόλιας Θεόδωρος του Χαραλάμπους-Βόλος

43. Τσιντώνης Παναγιώτης του Γεωργίου-Α’ ΕΠΚΑ

44. Τσιτούρας Σπυρίδων του Κων/νου-Λαμία

45. Χαρχάλου Κέρκυρα του Γεωργίου-Α’ ΕΠΚΑ 

46. Χατζάκη βασιλεία του Νικολάου-Α’ ΕΠΚΑ 

47. Χατζηιωαννίδης Γεώργιος του Βασιλείου-Αμφίπολη 



Κατορθώσαμε εδώ και δέκα χρόνια να είμαστε χώρος έκφρασης της άποψης όλων εκείνων που προ-
σπαθούν, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες τους, να συγκροτήσουν έναν άλλο πόλο, υγιούς συνδι-
καλισμού- χωρίς παραταξιακές δεσμεύσεις, ο οποίος αναδεικνύει τα προβλήματα και συ-
γκρούεται με την εξουσία για την επίλυσή τους προς όφελος των εργαζομένων.

Πρόγραμμα Δράσης

Η περίοδος που έρχεται πρέπει να βρει όλους τους εργαζόμενους ενωμένους και αποφασισμένους μέσα 
από ένα ενιαίο μέτωπο αγώνα, να παλέψουμε για να αποτρέψουμε την περαιτέρω συρρίκνωση των 
κατακτήσεων μας και να ξαναπάρουμε τις ζωές  και τις τύχες μας στα χέρια μας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

• Οργανισμός ΥΠΠΟΤ και διοικητική εξέλιξη του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων. Η πρόταση 
μας για πολυδύναμη Εφορεία (Κλασικά, Βυζαντινά, Νεώτερα) σε επίπεδο Νομού είναι ρεαλιστική 
και υλοποιήσιμη. Να δημιουργηθεί Δ/νση Φύλαξης Πληροφόρησης πάταξης Αρχαιοκαπηλίας στα 
πλαίσια της Γενικής Δ/νσης Διοικητικού. Ο Διευθυντής να είναι αρχαιοφύλακας αναλόγων τυπικών 
προσόντων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ. Η Δ/νση αυτή να περιλαμβάνει 3 τμήματα κεντρικά: α) Τμήμα Φύλα-
ξης Πληροφόρησης, β) Πάταξης Αρχαιοκαπηλίας, γ) Τμήμα Εκπαίδευσης. Οι τμηματάρχες να είναι 
αρχαιοφύλακες αναλόγων τυπικών προσόντων. Σε κάθε πολυδύναμη Εφορεία να υπάρχει Τμήμα 
Φύλαξης Πληροφόρησης-Πάταξης Αρχαιοκαπηλίας. Ο τμηματάρχης θα είναι αρχαιοφύλακας ανα-
λόγων τυπικών προσόντων. Σε κάθε επισκέψιμο χώρο ή Μουσείο, γραφείο Φύλαξης στο οποίο να 
προΐσταται αρχαιοφύλακας. Άμεση σύνταξη καθηκοντολογίου του κλάδου. Αξιοκρατία στις θέσεις 
ευθύνης. Επιμόρφωση των Αρχαιοφυλάκων.

• Εξαίρεση του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων από την Εφεδρεία και τις απολύσεις. Προβλέ-
πεται μέσα στον Ν. 4024 η εξαίρεση των κλάδων που λειτουργούν σε 12ωρη-24ωρη υπηρεσία και 
έρχονται σε επαφή με το κοινό και πρέπει άμεσα, έστω και καθυστερημένα, να διεκδικήσουμε την 
ένταξη του κλάδου μας στις διατάξεις αυτές.

• Άμεση επιστροφή από τις 8 ώρες εργασίας την ημέρα, στο ωράριο των 6,40 ωρών, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, όπως έχει αναδείξει η Δημοκρατική Συνεργασία.

• Όλοι μαζί σε μια Γενική Συνέλευση, σε συνεργασία με εργατολόγο, να συνδιαμορφώσουμε ένα νέο 
πλαίσιο εργασίας και πληρωμών για τον κλάδο των Αρχαιοφυλάκων, τέτοιο που θα μας 
αναβαθμίζει ως κλάδο, θα είναι ανάλογο της προσφοράς μας στο ΥΠΠΟΤ και θα μας εξασφαλίζει 
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ανάπαυσης, παράλληλα με αξιοπρεπείς αμοιβές. 

• Να παλέψουμε για την αποτροπή μετατροπής των Μεγάλων Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων σε ΝΠΔΔ, κατά το πρότυπο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, προκειμένου να μην περάσει 
η ιδιωτικοποίηση που θα σήμαινε απολύσεις, ιδιωτική φύλαξη, και αλλαγή των εργασιακών μας 
σχέσεων

• Θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος: η προστασία των θέσεων εργασίας των Αρχαιοφυλά-
κων στο ΥΠΠΟΤ προϋποθέτει τη νομική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλά-
δου, με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (ΙΕΚ).

• Να αποτρέψουμε τα σχέδια διάλυσης του ΤΑΠΑ. Για να μην περάσουν οι δευτερεύουσες απο-
λαβές μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, γεγονός που θα σημάνει περικοπές κατά το δοκούν στα 
πλαίσια της οικονομικής λιτότητας.

• Να  παρέχουμε νομική κάλυψη ή όποια άλλη βοήθεια χρειαστεί στους μεταταχθέντες συναδέλ-
φους μας από ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΗΣΑΠ – ΕΘΕΛ, σε σχέση με τα ασφαλιστικά και εργασιακά προ-
βλήματα  που αντιμετωπίζουν. Όλοι οι μεταταχθέντες συνάδελφοι που κρίθηκαν με διυπουργική 
απόφαση ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να μην υποστούν καμία άλλη υπηρεσιακή 
μεταβολή (εφεδρεία-απολύσεις-μετακινήσεις).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Άμεση καταβολή των χρημάτων για τις Κυριακές – Εξαιρέσιμες ημέρες και τα Πέραν 

του Πενθημέρου. Η καταβολή των παραπάνω αμοιβών να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(12 φορές το χρόνο) μαζί με το μισθό του επόμενου μήνα.

• Άμεση δικαστική προσφυγή (πάγια θέση της παράταξής μας) για την ανταποδοτικό¬τητα των 
κρατήσεων στους Αρχαιοφύλακες και τον υπολογισμό της προσφερόμενης υπερεργασίας έως πέντε 
χρόνια συντάξιμου χρόνου. 

• Να δοθεί και στους Αρχαιοφύλακες το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
όπως προβλέπεται στο Ν. 4024.

• Άμεση προώθηση και λύση στα θέματα (νυχτερινό επίδομα- επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας) 
τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους Νυχτοφύλακες, που παρέμειναν αλληλέγγυοι και στηρί-
ζουν την ενότητα των αρχαιοφυλάκων, ημερήσιων και νυχτερινών.

• Άμεση κάλυψη των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής και για καλύτερη φύλαξη, αλλά και για εξυ-
πηρέτηση των επισκεπτών. 

ΚΑΛΕΣΜΑ 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε σε καλούμε να υποστηρίξεις το ψηφοδέλτιό μας, γιατί:

 Η Δημοκρατική Συνεργασία και την τριετία που διανύσαμε απέδειξε ότι στάθηκε στα προβλήματα 
των εργαζομένων με συνέπεια και με κύρος ιδεών μεγάλης και υπεύθυνης δύναμης όπως το περιε-
χόμενο των θέσεων της.

 Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και για την ενότητα 
του κλάδου χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

 Γιατί είμαστε οι μόνοι που αταλάντευτα παλέψαμε και παλεύουμε ενάντια στην εκμετάλλευση των 
Αρχαιολογικών Χώρων ή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες σεκιούριτι, γεγονός που θα σήμαινε 
απολύσεις, διάλυση των  εργασιακών σχέσεων, κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των αρχαιολο-
γικών χώρων.

 Γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε ως πολιτικό στίγμα όχι την κομματική μας ταυτότητα αλλά τα 
δικαιώματα των συναδέλφων.

 Είναι ο μόνος τρόπος να έχεις φωνή και ως εργαζόμενος με αξιοπρέπεια να υπερασπίσεις τα δικαι-
ώματά σου.

 Δεν σου τάζουμε ρουσφέτια. Σε καλούμε σε αγωνιστική εγρήγορση καθώς είναι ο μόνος τρόπος για 
να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κλάδου.

Συνάδελφοι, μην επιτρέψετε άλλο τον κατήφορο που έχουμε πάρει λόγω του συνδικαλιστι-
κού κατεστημένου. 

 Σταματήστε τα σχέδια για ένα μέλλον που δεν μας ανήκει και δεν μας αξίζει. 

 Φράξτε το δρόμο στις εφεδρείες-απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, στην διάλυση της ζωής μας.

 Συμμετέχετε δυναμικά και μαζικά στις εκλογές της ΠΕΥΦΑ και τιμωρήστε όλους αυτούς που μας 
έφεραν σε αυτή τη θέση.

 Υποστηρίξτε και δυναμώστε την ανεξάρτητη φωνή της Δημοκρατικής Συνεργασίας για 
ένα νέο ξεκίνημα ενότητας, αντίστασης και αλλαγής.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΜΗ 
ΠΟΥ ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΣΦΙΓΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ


