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            ΠΡΟΣ:  
 1. ΥΠΠΟΑ 
 2. ΣΑΤΕ 
 3. ΣΤΕΑΤ 
 4. Υπουργείο Εργασίας 
 5. «COSMOS BUSINESS SYSTEMS», 
 6. «GLOBO»,  
 7. «IKNOWHOW»,  
 8. «UNISYSTEMS»,  
 9. «Πολύπτυχον» 
 
 
Θέµα: Προκήρυξη απεργίας 
 
 Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α) προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέµπτη 
24 Νοεµβρίου 2016. Με την απεργία απαντάµε στα νέα µέτρα που κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιµάζονται να 
φέρουν για λογαριασµό του µεγάλου κεφαλαίου: 
 

• Απελευθέρωση απολύσεων και αύξηση του ορίου από το 5% στο 10%! 
• Νέα µείωση του  άθλιου κατώτερου µισθού των 586 ευρώ και νέος «υποκατώτερος µισθός» για τους 

νεοπροσλαµβανόµενους! 
• Κατάργηση όσων επιδοµάτων έχουν αποµείνει, σφαγή στα προνοιακά επιδόµατα! 
• Πλήρη επικράτηση των Ατοµικών και επιχειρησιακών συµβάσεων για ακόµα µεγαλύτερη µείωση του µέσου 

µισθού! 
• Παραπέρα επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, δηλαδή της δουλειάς λάστιχο µε 100 και 200 

ευρώ µισθό! 
• Νέα µείωση των σηµερινών συντάξεων και των  κοινωνικών παροχών,  δηλαδή νέα µείωση του µη 

µισθολογικού κόστους που έχει παραγγείλει στην κυβέρνηση ο ΣΕΒ! 
• Νέα µεγάλη µείωση του αφορολόγητου ορίου για µισθωτούς και συνταξιούχους στα 5.000 από τα 8.600 

ευρώ! 
• «∆ικαίωµα» στους εργοδότες να απαντούν µε λοκ άουτ  στους αγώνες των εργαζοµένων. 
• Νέος συνδικαλιστικός νόµος για τον περιορισµό και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. 

∆ιεκδικούµε: 

• Άµεσα προσλήψεις µόνιµου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟΑ. 
• Ετήσιο, κρατικό κονδύλι για τον Πολιτισµό, επαρκές για την ανάπτυξη των λειτουργιών των Υπηρεσιών 

Αρχαιοτήτων. Καµία εξάρτηση από τα ΕΣΠΑ. 
• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων που τσακίζουν τις Συλλογικές Συµβάσεις. Καθολική ισχύς και 

υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 
• Τήρηση και εφαρµογή της  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του Σ.ΕΚ.Α και όλων των δικαιωµάτων που 

απορρέουν από αυτήν για όλους τους αρχαιολόγους που εργάζονται σε κάθε είδους εργολαβίες. 
• Επαναφορά του βασικού µισθού στα 751 ευρώ χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. 
• Επαναφορά 13ου και 14ου µισθού στους αµειβόµενους από το ∆ηµόσιο. 

 
 
 
 

Για το ∆.Σ. του Σ.ΕΚ.Α. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μπροκαλάκης Γιώργος       Ποθητού Γιάννα  


