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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ  ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
που εδρεύει στην Πλάκα, οδός Διοσκούρων 1β, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Προς: - Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κα. Λυδία Κονιόρδου

-

Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα

Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Νίκης 5-7, Αθήνα

- Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης 
κα. Έφη Αχτσιόγλου
Σταδίου 29, Αθήνα

- Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κα. Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα

- Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γεώργιο Βασιλειάδη
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι

Κυρίες Υπουργοί, Κύριοι Υπουργοί

Το Γενικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε -ΥΠ.ΠΟ., κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη
20 Ιουλίου 2017 αποφάσισε και  προκηρύττει 48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση
για τους Εργαζόμενους με μόνιμη και ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου
σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
στο Νομό Αττικής, με κλείσιμο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  για το
Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017.

Οι λόγοι της απεργιακής αυτής κινητοποίησης είναι τα μείζονα προβλήματα που
δημιουργούνται  και θα ανακύψουν πολύ σύντομα στη συνολική λειτουργία του
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ΥΠ.ΠΟ.Α.  εξαιτίας  κυβερνητικών  πράξεων  και  παραλήψεων  με  σοβαρές
επιπτώσεις σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα απεργούμε Ζητώντας :

Α) Την άμεση  συνάντηση με συμμετοχή  της Υπουργού, της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. και
του Ταμείου για την διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων (πλαίσιο λειτουργίας,
χρηματοδότηση,  τακτοποίηση του  συνόλου του  προσωπικού και  του  Παιδικού
Σταθμού)  που αφορούν  στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. με
καταληκτική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  του  συνόλου  των  απαιτούμενων
ενεργειών τα μέσα Σεπτεμβρίου και  την  εν συνεχεία έκδοση της απαραίτητης
υπουργικής απόφασης. 

Β)  Την  άμεση  προκήρυξη,  με  τον  ορισμό  συγκεκριμένων  ημερομηνιών  όσον
αφορά  τις  διαδικασίες  πρόσληψης,  των  θέσεων  33  αρχαιολόγων  και   200
αρχαιοφυλάκων,  κάτι  που  άλλωστε  αποτελεί  διακηρυγμένη  πρωθυπουργική
εξαγγελία εδώ και μήνες και αποτελεί την κατ’ ελάχιστο κάλυψη των τεράστιων
κενών που έχουν δημιουργηθεί  από τις  αθρόες αποχωρήσεις προσωπικού τα
τελευταία  χρόνια.  Ταυτόχρονα,  ζητάμε  την  άμεση  έκδοσης  της  απαραίτητης
υπουργικής  απόφασης   για  το  σύνολο  των  συναδέλφων  στο  ΥΠ.ΠΟ.Α.  που
εμπίπτουν  στο  άρθρο  47  του  νόμου  4440/2016.  Με  αυτές  τις  ενέργειες  θα
διασφαλιστεί  στοιχειωδώς  η  φύλαξη  των  αρχαιολογικών  θησαυρών  και  θα
αποτραπεί η περαιτέρω ταλαιπωρία του τουριστικού κοινού.

Γ)  Την  άμεση  σύσταση  ομάδος  εργασίας  με  συμμετοχή  του  Υπουργείου,  της
Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. και του οικείου Σωματείου Εργαζομένων για έναρξη ουσιαστικού
διαλόγου,  χωρίς  αιφνιδιασμούς,  αναφορικά  με  το  νέο  Οργανικό  Πλαίσιο
Λειτουργίας  του  Τ.Α.Π.Α.   και  με  δέσμευση  ώστε  να  περιλαμβάνεται  ειδική
ρύθμιση για τη διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων στη
φύλαξη και την καθαριότητα των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων για
την απρόσκοπτη καταβολή των αμοιβών για την εργασία που παρέχει   τις αργίες
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ούτως ώστε να μην έχουμε εκ των πραγμάτων κλειστά
Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους κατά τις ημέρες αυτές.

Δ)   Άμεση  προκήρυξη  προσλήψεων  μόνιμου  προσωπικού  για  την  πλήρωση
όλων  των  κενών  οργανικών  θέσεων  του  ΥΠ.ΠΟ.Α.  με  μοριοδότηση  της
προϋπηρεσίας στο Αρχαιολογικό έργο, στη βάση της ρύθμισης που εφαρμόστηκε
για τους Ο.Τ.Α.

Στ)  Αντιμετώπιση  του  ζητήματος  μεταστέγασης  της  Γενικής  Γραμματείας
Αθλητισμού,  γιατί  η  μεταφορά  στο  κτίριο  του  Ρέντη  δεν  είναι  λύση,  είναι
πρόσχημα.



Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους
αύτη  απευθύνεται  προς  γνώσιν  τους  και  δια  τας  νομίμους  συνεπείας,
αντιγράφων. 

Αθήνα, 21/07/2017

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. 

             Ο  Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
                 

     Γιάννης Παπαγεωργόπουλος                                    Γιάννης  Μαυρικόπουλος 


