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Θέμα: «Καταγγελία για τους συμβασιούχους αρχαιολόγους στο Μετρό
Θεσσαλονίκης»
Η Βουλευτής Αχαΐας, Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου καταθέτει προς τους κ.κ.
Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού , Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ως αναφορά, την πρόσφατη ανακοίνωση του
Συλλόγου Έκτακτων Αρχαιολόγων με θέμα: «Κόντρα στον Αντεργατικό - Αντιπολιτιστικό
συναγωνισμό κορυφής εργολάβων και ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης».
Οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι στο έργο κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
καταγγέλλουν με την ανακοίνωσή τους «τη διοίκηση της ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης για την
ταυτόχρονα αντιεπιστημονική και αντεργατική στάση της […», η οποία «λειτούργησε ως
απεργοσπαστικός μηχανισμός» κατά την εβδομάδα των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Ακόμη, αναφέρουν ότι η «[…] ΕΦΑΠΟΘ ετοιμάζει εκδικητικές απολύσεις
«”στοχοποιημένων εργαζομένων”», ενώ επισημαίνουν ότι δρομολογούνται «προσλήψεις
καινούριου αρχαιολόγου αλλά και εργατών, και απολύσεις από την επόμενη εβδομάδα!
Ανάμεσα στους υπό απόλυση συναδέλφους, έγκυος αρχαιολόγος!».
Επιπρόσθετα, καταγγέλλουν ότι «Η σύμπραξη ΑΚΤΩΡ και Αττικό Μετρό έχει οδηγήσει το
έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης να είναι το μοναδικό που δεν έχει συμμορφωθεί στην πλήρη
εφαρμογή της ΣΣΕ του ΣΕΚΑ».
Οι εργαζόμενοι ζητούν: «να μην υπάρξει καμία απόλυση, και να συνεχιστεί χωρίς διακοπή
η εργασία όλων […] να καταβληθούν άμεσα οι μισθοί και τα αναδρομικά σε όλους τους
αρχαιολόγους στο έργο της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης με ορθή προσμέτρηση
του συνόλου των προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων και προϋπηρεσίας […] να
υπογραφούν οι επικαιροποιημένες συμβάσεις, χωρίς εμβόλιμους αντεργατικούς νέους
όρους».
Καλούν τους αρμόδιους: «[…]το ΥΠΠΟΑ και την ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης να μην
εφαρμόσουν ποτέ ξανά στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης την εξοντωτική 3η βάρδια, που
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πλήττει ταυτόχρονα εργαζόμενους και αρχαιότητες».
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε
σχετικά.
Αθήνα, 1/8/2022
Η καταθέτουσα βουλευτής
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
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Κόντρα στον Αντεργατικό - Αντιπολιτιστικό συναγωνισμό κορυφής
εργολάβων και ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης
Οι επί συμβάσει αρχαιολόγοι στο έργο κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης
βρεθήκαμε την εβδομάδα αυτή σε επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες.
Καταγγέλλουμε απερίφραστα τη διοίκηση της ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης για
την ταυτόχρονα αντιεπιστημονική και αντεργατική στάση της. Βασιλικότερη του
βασιλέως στην απόσπαση των βυζαντινών αρχαιοτήτων, αλλά και των υποκείμενων
στρωμάτων που έφυγαν άκλαυτα ειδικά τις ημέρες των απεργιακών κινητοποιήσεών μας,
η διοίκηση της ΕΦΑ την εβδομάδα αυτή λειτούργησε ως απεργοσπαστικός μηχανισμός
ενώ εκβιαστικά και με έμμεσες απειλές στο παρελθόν δρομολόγησε τις νυχτερινές βάρδιες.
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι η απεργία υπονομεύτηκε από την ΕΦΑΠΟΘ καθώς τις
ημέρες της απεργιακής κινητοποίησης η ανασκαφή συνεχίστηκε αφενός με επίβλεψη
μόνιμης υπαλλήλου, αφετέρου με ελάχιστους αρχαιολόγους αναλογικά με τον αριθμό των
εργατών -και ενώ η μεγάλη πλειοψηφία του εξειδικευμένου προσωπικού συμμετείχε στην
απεργία- παραδίδοντας μάλιστα τον σταθμό με ξεπάτωμα των ελληνιστικών στρωμάτων.
Μάλιστα όλο αυτό δεν έφτανε στην ΕΦΑΠΟΘ, η οποία παραβιάζοντας την εργατική
νομοθεσία, προχώρησε σε πρόσληψη αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας.
Αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό στην ΕΦΑΠΟΘ, η οποία τώρα ετοιμάζει εκδικητικές
απολύσεις «στοχοποιημένων» εργαζομένων ενώ μάλιστα υφίστανται αρχαιολογικά
μέτωπα. Πολύ περίεργο, την εβδομάδα που τώρα κλείνει, να αναγνωρίζεται η ανάγκη για
πρόσληψη καινούριου αρχαιολόγου αλλά και εργατών, και την ίδια στιγμή να
δρομολογούνται απολύσεις από την επόμενη εβδομάδα! Ανάμεσα στους υπό απόλυση
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συναδέλφους, έγκυος αρχαιολόγος! Αλήθεια, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει μια
υπηρεσία που θέλει μάλιστα να αναφέρεται στον Πολιτισμό;! Η ανασκαφή πήγε περίπατο
παίρνοντας μαζί και την απαραίτητη αρχαιολογική τεκμηρίωση του σταθμού! Απαιτούμε
να μην υπάρξει καμία απόλυση, και να συνεχιστεί χωρίς διακοπή η εργασία όλων
των συναδέλφων, τόσο στις καταγραφές όσο και στα νέα σκάμματα, την ανάγκη των
οποίων έχει μάλιστα ανοιχτά δηλώσει ο ανάδοχος και ο κύριος του έργου!
Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε, από τους μισθούς
μας. Να ανταμειβόμαστε επάξια. Καταγγέλλουμε τους εργοδότες μας για την
αδικαιολόγητη, συμπληρωμένη 8μηνη χρονοτριβή καταβολής των οφειλομένων αυξήσεων
στις μισθοδοσίες μας, καθυστέρηση από την οποία ήδη είμαστε οικονομικά ζημιωμένοι
κατά 20%, λόγω παρακράτησης φόρου. Η σύμπραξη ΑΚΤΩΡ και Αττικό Μετρό στην
ανεύθυνη όσο και αέναη αμοιβαία μετάθεση ευθυνών από τον έναν στον άλλο, έχει
οδηγήσει το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης να είναι το μοναδικό στη χώρα που δεν
έχει καταφέρει να συμμορφωθεί στην πλήρη εφαρμογή της ΣΣΕ του ΣΕΚΑ.
Απαιτούμε να καταβληθούν άμεσα οι μισθοί και τα αναδρομικά σε όλους τους
συναδέλφους αρχαιολόγους στο έργο της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης με ορθή
προσμέτρηση του συνόλου των προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων και προϋπηρεσίας,
όπως εφαρμόζεται εδώ και μήνες από όλες τις εταιρείες σε όλη την επικράτεια. Ζητάμε να
υπογραφούν τώρα οι επικαιροποιημένες συμβάσεις μας, χωρίς εμβόλιμους αντεργατικούς
νέους όρους.
Καλούμε το ΥΠΠΟΑ και την ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης να μην εφαρμόσουν ποτέ
ξανά στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης την εξοντωτική 3η βάρδια, που πλήττει
ταυτόχρονα εργαζόμενους και αρχαιότητες. Είναι καθαρό ότι τα απάνθρωπα ωράρια, οι
βάρδιες που δεν συναντώνται για να συνεργαστούν στον έλεγχο και προγραμματισμό των
απαιτητικών επιστημονικών εργασιών, οι fast track διαδικασίες, είναι συνέχεια και το
αποκορύφωμα της καταστροφής που προκάλεσε η επίσημη απόσπαση αρχαιοτήτων, με
άλλα μέσα. ΑΚΤΩΡ, Αττικό Μετρό και ΕΦΑ βρέθηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους 12
μήνες σε έναν αντεργατικό συναγωνισμό κορυφής χωρίς τέρμα, λες και δεν τους
αρκούν οι ήδη απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και το επικίνδυνο εργοταξιακό
περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αυθαίρετες συμβάσεις αρχαιολόγων -που είχαν
υπογράψει για τις εισόδους- οι οποίοι δεν είχαν καν ιατρικές εξετάσεις για υπόγεια έργα,
και υποχρεώνονταν να εργαστούν στο κέλυφος του σταθμού. Ούτε καν έξοδος ασφαλείας
έχει προβλεφθεί για το εργοτάξιο της Βενιζέλου, με την Επιθεώρηση Εργασίας (η οποία
δεν έχει κατορθώσει ακόμη να αναδειχθεί σε κομμάτι λύσης του προβλήματος) να
δικαιολογεί το γεγονός παρατηρώντας ότι …πρόκειται για «ειδική περίπτωση». Κόντρα σε
όλους αυτούς αγωνιζόμαστε σήμερα.
Διεκδικώντας εργασιακή αξιοπρέπεια, το δικαίωμά μας να υπηρετούμε τον
Πολιτισμό και όχι τα συμφέροντα των εργολάβων, την προστασία και ανάδειξη και όχι το
ξεπάτωμα των μνημείων, οι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης
θεωρούμε ότι δίνουμε μια μικρή μάχη για όλους τους συναδέλφους μας: διεκδικούμε ο
Πολιτισμός και οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό να παύσουν να νοούνται «πάρεργο»
ή συμπλήρωμα του …υπουργείου Υποδομών. Διεκδικούμε μια μικρή ανάσα για τις
αρχαιότητες αλλά και τους εργαζομένους στον τομέα του Πολιτισμού που σήμερα δέχονται
ολέθριες πιέσεις, περισσότερο ίσως από ποτέ στην πρόσφατη ιστορία του τόπου.
καμία απόλυση αρχαιολόγου στο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης!
άμεση εφαρμογή της ΣΣΕ μας, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας!
στην υπηρεσία του Πολιτισμού, όχι στις διαταγές του ΥΠΟΜΕΔΙ!
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