
 
Αθήνα, 4/10/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1.Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

                                 2. Τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Υπέρογκες Δαπάνες των  Ταμείων  Αλληλοβοήθειας  και 
Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟΑ» 

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) τελεί υπό 
την  εποπτεία του  υπουργείου Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  έχοντας  ως 
κύρια  αποστολή την  ανάδειξη  των  μνημείων  και  αρχαιολογικών 
τοποθεσιών στην  ελληνική  επικράτεια, τη  διαχείριση  αρχαιολογικών 
πόρων από σταθερές  πηγές εσόδων  και  τις  απαλλοτριώσεις ακινήτων 
για  αρχαιολογικούς  σκοπούς. Τα  ετήσια  έσοδα  του  ΤΑΠ  τα  τελευταία 
τρία έτη εμφανίζουν μία σταθερά ανοδική πορεία, όπως αυτή προκύπτει 
από τα  εισιτήρια  και  την  πώληση αναμνηστικών  ειδών  από τα 
καταστήματα  των  μουσείων, με  το  έτος  2015 να  ανέρχονται  σε  56 
εκατομμύρια ευρώ, το 2016 σε 88 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2017 οι 
εκτιμήσεις προσεγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.  

Οι ανωτέρω ετήσιες χρηματικές εισροές δεν εγγράφονται στα έσοδα το 
υπουργείου Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  με  συνέπεια να  εκφεύγει  το 
ταμείο του ελέγχου από το υπουργείο Οικονομικών σε αντιδιαστολή με 
το σύνολο των υπόλοιπων δημοσίων ταμείων. Σύμφωνα με καταγγελίες 
που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, το ΤΑΠ έχει προβεί σε 
ανεξέλεγκτες  δαπάνες που ένα  τμήμα  αυτών  ενδεικτικά  αφορά  σε 
κωδικούς πληρωμών του Ταμείου, όπως τις υπερωρίες των υπαλλήλων 
μουσείων  ύψους  17 εκατομμυρίων  ευρώ  μόνο  για  το  2017, και  την 
ετήσια διοχέτευση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 2,5 τοις 
εκατό  επί των  εσόδων  του  ΤΑΠ  στο  Ταμείο  Αλληλοβοήθειας.  
Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  μόλις  το  40 τοις  εκατό  των  εσόδων  του  ΤΑΠ 
αποδίδεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη 
των λειτουργικών  αναγκών των εφορειών αρχαιοτήτων.  



Ειδικά  ως  προς το  Ταμείο  Αλληλοβοήθειας, παρότι αυτό  φέρει 
κοινωνικό  χαρακτήρα  καθώς  στηρίζει  βρεφονηπιακό σταθμό  και 
κατασκηνώσεις  για  τα  παιδιά των  εργαζομένων  στο  υπουργείο 
Πολιτισμού  και  Αθλητισμού, δεν  μπορεί να  ξεφύγει  της  προσοχής ότι 
μόνο  για  το  έτος  2014 αντιστοιχούσαν  1,5 εκατομμύριο  ευρώ  στα  100 
παιδιά που εντάχθηκαν στον βρεφονηπιακό, τουτέστιν  15 χιλιάδες ευρώ 
για  έκαστο  παιδί τη  στιγμή  που τα  προγράμματα voucher προβλέπουν 
ποσό έως και 3 χιλιάδες ευρώ για κάθε παιδί σε ιδιωτικούς παιδικούς 
σταθμούς. Σημειωτέον  δε  ότι  το  Ταμείο  Αλληλοβοήθειας  δέχεται  την 
τρέχουσα χρονική περίοδο διαχειριστικό έλεγχο για τα τελευταία 12 έτη 
λειτουργίας  του   κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων έλαβε  χρηματοδότηση 
της τάξης των 46 εκατομμυρίων ευρώ.   

Η  πρόσφατη μελέτη  M c k i n s e y προτείνει την  έγκριση  νέου 
οργανογράμματος ώστε να μετεξελιχθεί το ΤΑΠ σε ένα σύγχρονο Ταμείο 
με  έλεγχο  στη  διαχείριση  των  χρηματικών  εισροών  στοχεύοντας  σε 
είσπραξη 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως δηλαδή σε πολλαπλασιασμό 
των εσόδων για το υπουργείο. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρμόδιοι  υπουργοί :  

- Ποιες  οι  δαπάνες του  Ταμείου  Αρχαιολογικών  Πόρων  και 
Απαλλοτριώσεων που αφορούν σε κωδικούς πληρωμών του Ταμείου 
πέραν των  υπερωριών υπαλλήλων μουσείων  και  του  Ταμείου 
Αλληλοβοήθειας; Παρακαλώ  όπως παρασχεθεί αναλυτικός  πίνακας 
με τις δαπάνες. 

- Ποιο  το  στάδιο  για  την  έγκριση  του  νέου  οργανογράμματος  του 
Ταμείου  Αρχαιολογικών  Πόρων  και  Απαλλοτριώσεων, το  οποίο 
συνιστά  προϋπόθεση για  τη  μετεξέλιξή  του  σε  σύγχρονο  Ταμείο  με 
έλεγχο στη διαχείριση των εσόδων του;  

- Ποιος  ο  λόγος  για  τον  οποίο το  Ταμείο  Αρχαιολογικών  Πόρων  και 
Απαλλοτριώσεων δεν  υφίσταται  έλεγχο  από το  υπουργείο 
Οικονομικών  σε  αντιδιαστολή  με  το  σύνολο  των  υπόλοιπων 
δημοσίων ταμείων; 

- Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο  και  με  ποιο τρόπο σκοπεύετε να  ξεπεράσετε τα  όποια 
εμπόδια για τη διεξαγωγή του;  

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για το 
Ταμείο  Αλληλοβοήθειας;  Έχει  το  εν  λόγω  Ταμείο  επιχορηγηθεί στο 
παρελθόν από ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και τον ειδικό λογαριασμό 
του  Υπουργείου Πολιτισμού  και  Αθλητισμού; Εάν  ναι, παρακαλώ 
όπως παρασχεθεί αναλυτικός  πίνακας με  τα  ποσά και  τις  σχετικές 
ημερομηνίες.  

- Για  ποιο λόγο  δεν  υφίσταται  εποπτικό συμβούλιο  και  κατάλογος 
εγγεγραμμένων μελών στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας;  

- Προτίθεστε  να  διατηρήσετε  τη  διάταξη  η  οποία προβλέπει τακτική 
χρηματοδότηση  προς το  Ταμείο  Αλληλοβοήθειας  της  τάξης  του  2,5 



τοις εκατό με δεδομένο ότι είναι δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με το 
κοινωνικό έργο το οποίο παράγει;  

Ο ερωτών βουλευτής 
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