
 

Αθήνα, 10/7/2017 

                                                       Ερώτηση 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα: «Προβλήματα των 65  Έκτακτων Αρχαιολόγων στο Πλαίσιο Υλοποίησης Έργου του 

Υπουργείου Πολιτισμού» 

Το έργο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλόγων των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού 

Αρχείου Μνημείων» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προβλέπει την εκτέλεση από 65 

εξειδικευμένους επιστήμονες που προσελήφθησαν με κριτήρια ΑΣΕΠ του υποέργου με τίτλο 

«Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων».  

Το έργο αποσκοπεί στη διεθνή προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της 

τεκμηρίωσης και καταγραφής 500 χιλιάδων κινητών μνημείων, εκ των οποίων περίπου 160 

χιλιάδες κινητά μνημεία φυλάσσονται στις αποθήκες των εφορειών και 340 χιλιάδες αποτελούν 

εκθέματα στα μουσεία της χώρας. Η ψηφιοποίηση του υλικού τεκμηρίωσης και καταγραφής 

κινητών μνημείων προστατεύει τις αρχαιότητες τόσο από την παράνομη διακίνηση και εμπορία 

όσο και από την περιβαλλοντική ή φυσική φθορά λόγω της άμεσης ταυτοποίησης τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν πρωτογενώς καταγραφεί, ψηφιοποιηθεί και φωτογραφηθεί περίπου 199 

χιλιάδες ακατάγραφα κινητά μνημεία από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει συνάψει 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίες από τα τέλη του 2015 παρατείνονται 

για ένα ή/και δύο μήνες και με ορατό τον κίνδυνο οριστικής λύσης των συμβάσεων την 31η 

Ιουλίου 2017. Σημειωτέον δε ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων αποτελεί 

τον διαχειριστή του υποέργου με την πρώτη φάση του να έχει υλοποιηθεί από το προσληφθέν 

εξειδικευμένο προσωπικό με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, και τη δεύτερη φάση να έχει ανατεθεί 

σε οκτώ ανάδοχες ιδιωτικές εταιρίες.  

Εκ των 65 επιστημόνων, οι 10 είναι μέλη της ομάδας κεντρικού συντονισμού για την ψηφιακή 

τεκμηρίωση των μνημείων που κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών 

στην Αρχαιολογία, την Πληροφορική, την Πολιτισμική Πληροφορική και την Μουσειολογία, ενώ 

οι υπόλοιποι 55 είναι εξειδικευμένοι αρχαιολόγοι και μουσειολόγοι, οι οποίοι συνολικά έχουν 

προβεί σε καταγραφή των χιλιάδων κινητών μνημείων που σταδιακά εισάγονται στο 



πληροφοριακό σύστημα από τις ιδιωτικές εταιρίες-αναδόχους για την υλοποίηση της δεύτερης 

φάσης του Υποέργου.   

Την ίδια στιγμή όπως επισημαίνει με το από 9/3/2017 υπόμνημα ο Σύλλογος Εκτάκτων 

Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ), οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που κινδυνεύουν με διακοπή της 

συμβασιακής τους σχέσης παρέχουν αδιάλειπτα συμβουλευτική στήριξη στα μέλη των Επιτροπών 

Παραλαβής Παράδοσης της δεύτερης φάσης του υποέργου για τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

των εργασιών του Αναδόχου. 

Επειδή η ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων συνδράμει στην επικαιροποίηση της 

επιστημονικής γνώσης και τη διάχυση του μνημειακού αποθέματος της χώρας μας,   

Επειδή η συνέχιση της εργασίας των 65 εξειδικευμένων επιστημόνων προκρίνεται αναγκαία και 

μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του υποέργου λόγω αφενός των συσσωρευμένων σε 

αποθήκες ακατάγραφων κινητών μνημείων, και αφετέρου των νεοανακαλυφθέντων μνημείων 

που φέρνει στην επιφάνεια η αρχαιολογική σκαπάνη, 

Επειδή η απογραφή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας αποτελεί υποχρέωση του 
Υπουργείου Πολιτισμού έναντι Διεθνών Συμβάσεων, που έχει υπογράψει η Ελλάδα όπως η 
Σύμβαση Χάγης 1954 και οι Συμβάσεις U.N.E.S.C.O.,  

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση της εργασίας των 65 
εξειδικευμένων επιστημόνων με δεδομένο ότι οι ανάγκες καταγραφής των κινητών μνημείων 
της χώρας μας είναι πάγιες και διαρκείς, και ως εκ τούτου πιθανή διακοπή της καταγραφής 
και ψηφιοποίησης των υπόλοιπων μνημείων δύναται να καταστρατηγήσει την προστασία της 
ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς; 

- Ποια η πρόβλεψη ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια και να διατηρηθεί το 
σύνολο των 65 θέσεων εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού δίνοντας τέλος 
στο υφιστάμενο αβέβαιο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον;  

- Σκοπεύετε να διαφυλάξετε το δημόσιο χαρακτήρα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με δεδομένο 
ότι οι ιδιωτικές-εταιρίες ανάδοχοι εμπλέκονται αποκλειστικά λόγω του νομικού πλαισίου που 
διέπει τα έργα ΕΣΠΑ; Εάν ναι, με ποιο τρόπο προγραμματίζετε να συνεχίσετε την εκτέλεση 
αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας συμμορφούμενοι προς τον ισχύοντα 
αρχαιολογικό νόμο;  

 

Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                               

                                                                                                  Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β΄Αθήνας 


