
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
07.10.11 

Πξνο ηνλ θ.  Υπνπξγό 

Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ  

Θέκα: «Πξαγκαηνπνίεζε πξνζιήςεσλ από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & 
Τνπξηζκνύ αγλνώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ ΑΣΕΠ» 

 
Λε έγγξαθν ηνπ ν Σύιινγνο Εθηάθησλ Αξραηνιόγσλ θάλεη ιόγν 

γηα πξαγκαηνπνίεζε από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ παξάηππσλ 
πξνζιήςεσλ εηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ (αξραηνιόγσλ, 
ζπληεξεηώλ) θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηνηερληηώλ ζε αξραηνινγηθά έξγα πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ, αγλνώληαο ηηο ππ’ αξηζ. 
13008/23.06.11 θαη 17447/08.09.11 νδεγίεο ηνπ Α.Σ.Ε.Π., ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο  «ηο κώλσμα ηοσ Π.Δ. 164/2004 δεν σθίζηαηαι ζηην περίπηωζη ηων 
ζσμβάζεων οριζμένοσ τρόνοσ για ηην σλοποίηζη εσρωπαϊκών 
προγραμμάηων». Οη παξαπάλσ νδεγίεο ηνπ Α.Σ.Ε.Π. δηαβηβάζηεθαλ από ηε 

Γεληθή Δηεύζπλζε Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Ιιεξνλνκηάο ηνπ ΥΠΠΟΤ ζηηο 
14 Σεπηεκβξίνπ 2011 γηα άκεζε εθαξκνγή από ηηο Εθνξείεο Αξραηνηήησλ, πνπ 

είλαη θαη αξκόδηεο γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ επί ζπκβάζεη πξνζσπηθνύ.  
Ωζηόζν, αλ θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ΥΠΠΟΤ 

πξνζιακβάλνπλ ήδε ην κε εηδηθεπκέλν επί ζπκβάζεη πξνζσπηθό ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ -ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
ΑΣΕΠ- ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο πεξηνξηζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 

164/2004, αξλνύληαη λα εθαξκόζνπλ ην ίδην θαη γηα ην εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό (αξραηνιόγνπο, ζπληεξεηέο θα.), εμνληώλνληαο θπξηνιεθηηθά 
απηέο ηηο εηδηθόηεηεο, πνπ σο κνλαδηθό θνξέα απαζρόιεζεο έρνπλ ην ΥΠΠΟΤ 

θαη ζηεξώληαο ηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία από ην απαξαίηεην γηα ηελ 
εθηέιεζε απηώλ ησλ έξγσλ θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό.  

Λε ηελ εγεζία ηνπ ΥΠΠΟΤ λα κελ πξνβαίλεη ζηε ζύληαμε ζαθώλ 
νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Α.Σ.Ε.Π., νη Δηεπζύλζεηο 
ησλ θαηά ηόπνπο Εθνξεηώλ Αξραηνηήησλ εθαξκόδνπλ ην λόκν θαηά ην 

δνθνύλ, πξνθαιώληαο ζύγρπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο. Ιάπνηεο 
Εθνξείεο Αξραηνηήησλ αλαθαινύλ πξνθεξύμεηο, ζηηο νπνίεο δελ ιακβάλνληαλ 

ππόςε ην ΠΔ 164/2004 «διόηι σπήρτε αζάθεια ζηη πληροθόρηζη ως προς ηο 
κείμενο ηης ανακοίνωζης ποσ αθορά ζηο κώλσμα ηοσ 24μήνοσ, ζύμθωνα με 
ηο Π.Δ. 164/2004» (πξνθήξπμε ΘΣΤ΄/9304/14-9-2011 ηεο ΘΣΤ΄ Ε.Π.Ι.Α.), 

άιιεο αγλννύλ επηδεηθηηθά ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ ΑΣΕΠ θαη εηνηκάδνληαη λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ παξάηππεο πξνζιήςεηο κε ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα 

δεδνκέλα (Αξρ. Λνπζείν Ηξαθιείνπ, ΘΖ΄, ΙΓ΄, ΚΓ΄ Ε.Π.Ι.Α. θ.α.) θαη άιιεο 
εθαξκόδνληαο κόλν ην άξζξν 5 γηα ην 3κελν θελό (Εθνξεία Σπειαηνινγίαο 
Μνηίνπ Ειιάδαο). Επηθξαηεί ην απόιπην ράνο ελώ ππάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο 

Εθνξεηώλ Αξραηνηήησλ πνπ «ηξέρνπλ» ζπγρξόλσο θάπνηεο πξνθεξύμεηο πνπ 
ιακβάλεηαη ππόςε ην ΠΔ 164/2004 θαη άιιεο πνπ δελ ηζρύνπλ ηα θσιύκαηά 

ηνπ (ΚΓ΄Ε.Π.Ι.Α.).   
Επεηδή απηό είλαη ην απνηέιεζκα ηεο απξνζπκίαο ηνπ ΥΠ.ΠΟ.Τ. λα 

δώζεη επηηέινπο ιύζε ζην δήηεκα ηνπ 24κήλνπ θαη ησλ ηξίκελσλ θελώλ 
κεηαμύ ησλ ζπκβάζεσλ.  



 

Επεηδή νη πξνζιήςεηο ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηα αξραηνινγηθά έξγα 
ηνπ ΕΣΠΑ πξνζσπηθνύ είηε έρνπλ αλαθιεζεί, είηε δηελεξγνύληαη παξάηππα κε 
όξνπο πνπ βνιεύνπλ θάζε θνξά απαμηώλνληαο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ηζνλνκίαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. 
Επεηδή κε όια ηα παξαπάλσ ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & 

Τνπξηζκνύ απαμηώλεη ην Α.Σ.Ε.Π. θαηαζηξαηεγώληαο ηηο ζαθέζηαηεο νδεγίεο 
ηνπ παξά ηηο κεγαιόζηνκεο  ππνζρέζεηο ηνπ γηα ηζνλνκία, δηαθάλεηα θαη 
απόιπην ζεβαζκό ζην Α.Σ.Ε.Π.  

 
Εξσηάηαη ν αξκόδηνο Υπνπξγόο: 

1. Γηα πνην ιόγν ην ΥΠΠΟΤ πξνβαίλεη ζε πξνζιήςεηο εηδηθεπκέλνπ 
επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εξγαηνηερληηώλ 
ζε αξραηνινγηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ 

ΕΣΠΑ, αγλνώληαο ηηο ππ’ αξηζ. 13008/23.06.11 θαη 
17447/08.09.11 νδεγίεο ηνπ Α.Σ.Ε.Π., ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο  

«ηο κώλυμα ηου Π.Δ. 164/2004 δεν υθίζηαηαι ζηην περίπηωζη 
ηων ζυμβάζεων οριζμένου χρόνου για ηην υλοποίηζη 
ευρωπαϊκών προγραμμάηων»; 

2. Θα πξνβεί ην ΥΠΠΟΤ ζηε ζύληαμε ζαθώλ νδεγηώλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ ΑΣΕΠ ώζηε λα κελ 

εθαξκόδνληαη νη λόκνη θαηά ην δνθνύλ; 
 

 

Ο εξσηώλ βνπιεπηήο 
 

 
Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 


