
 
Αθήνα, 26/6/2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1) Τον  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

2) Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Θέμα : «Επανάληψη του  Εργασιακού  Αδιέξοδο  για  5 8 
Εξειδικευμένους Επιστήμονες στο Υπουργείο Πολιτισμού» 

Σε  εργασιακή  ομηρεία  βρίσκονται  για  μία  ακόμη  φορά  58 
αρχαιολόγοι  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).  

Συγκεκριμένα, οι  συμβάσεις  των  αρχαιολόγων  απειλούνται με 
πρόωρο τερματισμό την  30η  Ιουνίου 2018 παρότι έγιναν εγκαίρως οι 
απαραίτητες ενέργειες  για  την  παράταση των  συμβάσεων  του 
συνόλου του προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο λόγος του 
τερματισμού  των  συμβάσεων  συνίσταται  στην  απόρριψη της 
συμβασιακής  ανανέωσης  από την  Διαχειριστική  Αρχή  του 
Υπουργείου Οικονομίας  και  Ανάπτυξης προκρίνοντας την  παραμονή 
ελάχιστων εργαζόμενων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και την 
εσπευσμένη ολοκλήρωση  του  έργου, χωρίς  καμία  προειδοποίηση ή 
προγραμματισμό.   

Την  αναγκαιότητα  για  μόνιμη  επίλυση του  ζητήματος  της 
εργασιακής  ανασφάλειας  στην  οποία έχουν  π εριέλθει οι 
εξειδικευμένοι  επιστήμονες ανέδειξα  στις  υπ’ αριθ. 2046/14/12/2017, 
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.  



Η  οποιαδήποτε απόφαση τερματισμού  των  συμβάσεων  των  
αρχαιολόγων  θέτει  σε  κίνδυνο  το  έργο  της  συγκρότησης  Εθνικού 
Αρχείου  Μνημείων  το  οποίο εστιάζει  στην  καταγραφή  σε  ενιαίο 
σύστημα  των  κινητών  μνημείων  στην  ελληνική  επικράτεια 
επιτρέποντας την  προστασία τους  από την  αρχαιοκαπηλία, καθώς 
και  τις  φυσικές  και  περιβαλλοντικές καταστροφές.  Η  μη 
ολοκλήρωση  του  έργου  θα  αποτρέψει την  επιτυχή, έγκυρη  και 
ποιοτική μεταφορά των καταγραφών των κινητών μνημείων από την 
Ενδιάμεση  Βάση  Δεδομένων  στο  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΟΠΣ). Σημειωτέον δε ότι ο προγραμματισμός προβλέπει ότι 
600.000 κινητά  μνημεία  θα  μεταπέσουν στο  ΟΠΣ  εκ  των  οποίων τα 
243.000 καταγράφηκαν  πρωτογενώς και  ψηφιοποιήθηκαν τα  τρία 
τελευταία χρόνια.   

Επειδή οι  58 αρχαιολόγοι  που προσλήφθηκαν ήδη  από 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.,  

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:  

- Για ποιον λόγο η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης προκρίνει τον  τερματισμό  των  συμβάσεων  των 
αρχαιολόγων  προωθώντας εσπευσμένη ολοκλήρωση  του  έργου 

Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων; 

-Ποιες οι  ενέργειες  για  να  ξεπεραστεί η  διάσταση  θέσεων  που 
υφίσταται  μεταξύ  των  υπουργείων Πολιτισμού  & Αθλητισμού  και 
Οικονομίας & Ανάπτυξης ως προς την παράταση της εργασίας των 
58 εξειδικευμένων  επιστημόνων που απασχολούνται στο  έργο  της 

Ψηφιοποίησης των Κινητών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ; 

-Υπάρχει ο  προγραμματισμός για  προκήρυξη μόνιμων  θέσεων 
απασχόλησης για αρχαιολόγους εντός του 2018; Εάν ναι, θα υπάρξει 
πρόβλεψη για μοριοδότηση των 61 εξειδικευμένων επιστημόνων που 
απασχολούνται ήδη από το 2012 στην καταγραφή και ψηφιοποίηση 

των μνημείων της χώρας μας;  



Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                                

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


