Αθήνα, 14/912/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1) την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα : « Νέο Εργασιακό Αδιέξοδο για
Επιστήμονες στο Υπουργείο Πολιτισμού»

6 1 Εξειδικευμένους

Σε εργασιακή ομηρεία βρίσκονται για μία ακόμη φορά 61
αρχαιολόγοι και πληροφορικοί οι οποίοι απασχολούνται στο έργο
της Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), που υλοποιείται από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ), καθώς οι
συμβάσεις τους λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2017. Την αναγκαιότητα
για μόνιμη επίλυση του ζητήματος της εργασιακής ανασφάλειας
στην οποία έχουν περιέλθει οι εξειδικευμένοι επιστήμονες ανέδειξα
στις υπ’ αριθ. 7055/10.7.2017 και 7563/25.7.2017 ερωτήσεις μου με
δεδομένο ότι οι ανάγκες καταγραφής των κινητών μνημείων της
χώρας μας είναι πάγιες και διαρκείς.
Ειδικότερα, το ανωτέρω έργο στοχεύοντας στη συγκρότηση Εθνικού
Αρχείου Μνημείων έχει ενσωματώσει το πρώτο ολοκληρωμένο
εργαλείο ψηφιακής τεκμηρίωσης και διαχείρισης μνημείων στο
πλαίσιο χρηματοδότησης από το
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Η καταγραφή σε ενιαίο σύστημα των κινητών μνημείων
στην ελληνική επικράτεια επιτρέπει την προστασία τους από την
αρχαιοκαπηλία, καθώς και τις φυσικές και περιβαλλοντικές
καταστροφές.

Επειδή οι 61 εξειδικευμένοι επιστήμονες που προσλήφθηκαν το
Δεκέμβριο του 2012 με κριτήρια ΑΣΕΠ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του πολιτισμού,

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 δέουσες ενέργειες για την παράταση
της εργασίας των
6 1 εξειδικευμένων ε π ιστημόνων π ου
απασχολούνται στο έργο της Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων
του ΥΠΠΟΑ;
- Ποιος ο προγραμματισμός για την εξασφάλιση μέσω ΑΣΕΠ της
μόνιμης απασχόλησης τους ώστε αφενός
να τερματιστεί το
υφιστάμενο αβέβαιο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον και
αφετέρου να επιτραπεί η απρόσκοπτη καταγραφή και ψηφιοποίηση
των μνημείων που συνδράμει στην προστασία της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς;
- Σκο π εύετε 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;
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