
 
Αθήνα, 25/7/2017 

                                                       Ερώτηση 

Προς: 1. Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

           2. Τον Υπουργό  Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Θέμα: «Συμβάσεις 63 Αρχαιολόγων στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» 

Η  απρόσκοπτη συνέχιση  του  έργου  της  ψηφιοποίησης των  κινητών 

μνημείων  του  Υπουργείου Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (ΥΠΠΟΑ)  με 
την  καταγραφή  ακατάγραφων  κινητών  μνημείων  στο  οποίο 

απασχολούνται αρχαιολόγοι  της  αυτεπιστασίας, είναι  σημαντική 
καθώς  επιτυγχάνεται προστασία των  αρχαιολογικών  ευρημάτων 

από την  αρχαιοκαπηλία , τις  φυσικές  και  περιβαλλοντικές 
καταστροφές.  

Συγκεκριμένα, 63 εξειδικευμένοι  επιστήμονες που προσελήφθησαν με 
κριτήρια ΑΣΕΠ σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2012 υλοποιούν το εν 

λόγω έργο υπό τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 

Τεκμηρίωσης  και  Προστασίας  Πολιτιστικών  Αγαθών  (ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ). 
Όπως έχει τονιστεί στην υπ’ αριθ.  7055 ερώτησή μου που κατατέθηκε 
στις 10/7/2017, οι συμβάσεις των ανωτέρω επιστημόνων λήγουν στις 
31/7/2017 με προφανή τα προβλήματα που αναμένεται να ανακύψουν 

στην  ολοκλήρωση  της  ψηφιοποίησης των  κινητών  μνημείων  της 
χώρας μας. 

Η  παράταση των  συμβάσεων  του  συνόλου  των  αρχαιολόγων  και 
μουσειολόγων, που καλύπτουν όλες  τις  ιστορικές  φάσεις  του 

Ελληνικού  Υλικού  Πολιτισμού  προϋποθέτει την  εξασφάλιση 

κονδυλίων  με  την  άμεση  ενεργοποίηση των  εμπλεκόμενων 
υπουργείων δηλαδή  του  ΥΠΠΟΑ  και  Υπουργείου Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης.  



Επειδή η  απογραφή του  πολιτιστικού αποθέματος της  χώρας  δεν 

πρέπει να γίνεται περιστασιακά, αλλά συστηματικά και αδιάλειπτα,  

Επειδή η  διακοπή της  εργασίας  του  εξειδικευμένου  προσωπικού 
πρόκειται να θέσει υπό αμφισβήτηση αφενός τη συνέχιση του έργου,  

και αφετέρου του ρόλου της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
(Δ.Ε.Α.Μ.) ως  καθ’ ύλην  αρμόδια  όπως προβλέπεται στο  άρθρο  4 του 

Αρχαιολογικού  Νόμου  3028/2002 και  τον  ισχύοντα  Οργανισμό  του 
ΥΠΠΟΑ, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Ποιες  οι  μέχρι  σήμερα  ενέργειες  στις  οποίες έχετε  προβεί 
προκειμένου να  παραταθούν οι  συμβάσεις  του  συνόλου  του 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού;  

- Ποιος  ο  χρονικός  προγραμματισμός ώστε  να  υπάρξει οριστική 
απάντηση για  την  συνέχιση  ή  μη  των  συμβάσεων   των 
αρχαιολόγων  με  δεδομένο  ότι  οι  ισχύουσες  συμβάσεις  λήγουν 
στις 31/7/2017; 

- Σε  ποιο στάδιο  βρίσκεται  η  σύνταξη  και  η  υποβολή του  νέου 
τεχνικού  δελτίου  του  έργου, με  το  οποίο πρόκειται να  γίνει  η 
αύξηση τόσο του φυσικού όσο και οικονομικού αντικειμένου, για 
την υλοποίηση του οποίου είναι επιφορτισμένη η ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ; 

Ο  ερωτών βουλευτής 
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