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Όλοι στη στάση εργασίας 

Δευτέρα 3 Δεκέμβρη, 7.30 - 10.30 πμ 
 

Ενάντια στις Απολύσεις του Εργατοτεχνικού Προσωπικού 
στην ΕΦΑ Πρέβεζας 

 
Το Σωματείο Εργαζομένων στην Αρχαιολογία με έδρα την Άρτα καταγγέλλει τις 

απολύσεις 17 συμβασιούχων εργατοτεχνιτών στις οποίες προβαίνει ο 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Πρέβεζας στο 
έργο ΕΣΠΑ που εκτελεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων για την αποκατάσταση του θεάτρου 
της αρχαίας Νικόπολης καθώς και τον εμπαιγμό της ανανέωσης των συμβάσεων 
των υπόλοιπων εργατοτεχνιτών στα εκτελούμενα έργα της αρχαίας Νικόπολης 
και αρχαίας Κασσώπης για ένα μήνα δοκιμαστικά, προετοιμάζοντας το έδαφος 
για περαιτέρω απολύσεις! 

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας που 
προκηρύσσει το Σωματείο Εργαζομένων στην Αρχαιολογία, για τη Δευτέρα 3 
Δεκέμβρη από τις 07.30 πμ έως τις 10.30 πμ, για να εμποδίσουμε τις απολύσεις 
των συναδέλφων, να απαιτήσουμε την επιστροφή των συναδέλφων στη δουλειά 
τους, να απαιτήσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους κόντρα στον 
αυταρχισμό, την αναλγησία και τη βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζουν οι εκάστοτε 
θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες! 

Στο έργο αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης εργάζονταν συνολικά 
σαράντα δύο (42) συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, εκ 
των οποίων τριάντα τρεις (33) εργατοτεχνίτες. Οι εργατοτεχνίτες προσλήφθηκαν με 
δύο διαφορετικές προκηρύξεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 30-11-2018 και 
εργάστηκαν όλοι απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα κατά την περσινή 
χειμερινή περίοδο, γεγονός που αναιρεί τις αιτιάσεις του αναπληρωτή 
προϊσταμένου περί έλλειψης αντικειμένου εργασίας και επικινδυνότητας καιρού. Όλες 
οι συμβάσεις προβλέπουν τη δυνατότητα παράτασής τους, βάσει των διαθέσιμων 
πιστώσεων του έργου και τον αρχικό προγραμματισμό της ΕΦΑ Πρέβεζας, για 
τουλάχιστον έξι μήνες ακόμα, μέχρι και τον προσεχή Μάιο του 2019.  

Στα έργα της Νικόπολης και της Κασσώπης εργάζονται συνάδελφοι από 
Πρέβεζα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Αγρίνιο. Άνθρωποι που λόγω της ανεργίας 
άφησαν τα σπίτια τους και μετοίκησαν σε άλλη πόλη, πιστεύοντας ότι τουλάχιστον θα 
έχουν ένα μεροκάματο και υγειονομική κάλυψη, έστω για κάποιους λίγους, 
συνεχόμενους μήνες. Οι περισσότεροι από τους εργατοτεχνίτες είναι άνθρωποι που 
αδυνατούν να βγουν στο ταμείο ανεργίας ενώ όσοι είναι εργάτες Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης καταδικάζονται να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε νέες προκηρύξεις 
με πιθανότητες επιτυχίας γιατί διέκοψαν την κάρτα ανεργίας τους ελπίζοντας σε 
λίγους μήνες δουλειάς. 

Ως σωματείο εργαζομένων στην Αρχαιολογία με έδρα την Άρτα 
ξεκαθαρίζουμε ότι δεν παραιτούμαστε από τα δίκαια αιτήματα μας! Δεν θα 
επιτρέψουμε να παίζουν με τις ζωές μας! 

Δε θα αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο ανυπεράσπιστο και θα αγωνιστούμε 
για το δικαίωμα των συναδέλφων μας στην εργασία! 

Με μεγαλύτερη απαιτητικότητα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια 
οργάνωσης όλων των συναδέλφων στη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής 
εργασίας. 

• Απαιτούμε την επαναφορά όλων των 33 εργατοτεχνιτών στο έργο της 



αποκατάστασης του θεάτρου της Νικόπολης στην εργασία τους με την 
ανανέωση όλων των συμβάσεων τουλάχιστον μέχρι τον Μάϊο 2019, 
όπως ήταν και ο αρχικός προγραμματισμός του έργου! 

• Απαιτούμε την λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου σε 
τις καιρικές συνθήκες και κάθε εποχή! 

 
Οι υπηρεσίες είναι για να ανοίγουν έργα και θέσεις εργασίας όχι για να 

τις κλείνουν! 
 
 

30/11/2018 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
  
 


