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Αθήνα, 27/10/2015 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Μετά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας που είχαμε μαζί σας με την ευκαιρία της 
ανάληψης των καθηκόντων σας ως Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
επανερχόμαστε υποβάλλοντας το παρόν Υπόμνημα, σχετικά με τα πολύ σοβαρά 
ζητήματα του Υπουργείου, καθώς και τα θέματα και προβλήματα που απασχολούν 
τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε, ως 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού (Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.): 
Η Ομοσπονδία μας είναι δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας κι έχει στη 
δύναμή της δέκα εννέα (19) Πρωτοβάθμια Σωματεία με επτά χιλιάδες περίπου μέλη 
υπαλλήλους του Υπ.Πο.Α.  
Καταχωρούμε στη συνέχεια τα κυριότερα από τα ζητήματα που μας απασχολούν κι 
επισυνάπτουμε τα επί μέρους Υπομνήματα των Κλαδικών Συλλόγων: 
 
 
 

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 
104/2004) 

 
Ο νέος οργανισμός του Υπ.Πο.Α. δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός, καθώς 
δημιουργήθηκε με σκοπό την περικοπή  δομών, μονάδων και προσωπικού. 
 
Ζητάμε την έναρξη ενός πραγματικού διαλόγου για σύγχρονο, λειτουργικό 
οργανικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στα δεδομένα του Υπουργείου, να υπηρετεί τον 
Πολιτισμό και Αθλητισμό και να προσφέρει ποιοτικές Υπηρεσίες στους πολίτες. 
Υποστηρίζουμε την αυτοτέλεια του ΥΠ.ΠΟ.Α. και είμαστε αντίθετοι σε κάθε 
προσπάθεια συρρίκνωσής του, καθώς και σε οποιοδήποτε σχέδιο  ιδιωτικοποίησής 
και εμπορευματοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και παραχώρησης 
δημόσιου χώρου σε ιδιωτικά συμφέροντα, τραπεζικούς ομίλους, ιδρύματα κ.λ.π.  
Είμαστε επίσης αντίθετοι στη δημιουργία ποικιλώνυμων παράλληλων δομών του 
Υπουργείου και στην μετατροπή των μεγάλων Μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ.  
Θεωρούμε ότι το εγχείρημα της Ενιαίας Εφορείας Αρχαιοτήτων, στην οποία 
περιλαμβάνονται Προϊστορικές, Κλασσικές, Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές 
Αρχαιότητες, Νεώτερα Μνημεία, είναι δυνατόν να προχωρήσει με επιμέρους δομές 
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με διακριτές αρμοδιότητες, αποκλειόμενης της διάσπασης των περιόδων σε επίπεδο 
Δ/νσης. 
 
Τα τμήματα πρέπει να έχουν αναφορά σε συγκεκριμένους τομείς (Προϊστορικά, 
Βυζαντινά, Νεώτερα, Συντήρηση Αρχ/των, Διοικητική – Οικονομική Υποστήριξη, 
Φύλαξη). 
 
Περαιτέρω είναι εξεταστέα η ένταξη στη λειτουργική διάρθρωση του Υπουργείου, 
Γενικής Δ/νσης Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με 
στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων μελέτης, συντήρησης, 
αποκατάστασης των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κινητών και 
ακινήτων μνημείων, όλων των περιόδων, την προστασία και ανάδειξη των 
αντικειμένων – εκθεμάτων των Μουσείων, Εκθέσεων και Συλλογών, την προστασία 
και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και την προαγωγή της 
επιστημονικής έρευνας στον τομέα της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 
 
 
 

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
Ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης περί «fast track»  
και κάθε διάταξη που ψαλιδίζει τον αρχαιολογικό νόμο και τη συνταγματική 
επιταγή για την προστασία  των μνημείων και ανοίγει το δρόμο σε «ιδιωτικούς» 
όρους  πολεοδόμησης, χρήσης γης και προστασίας μνημείων (Αστέρας 
Βουλιαγμένης, Ελληνικό, Ακαδημία Πλάτωνος κ.τλ.). 
 
 
 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 

Η χρηματοδότηση του Πολιτισμού ποτέ δεν ξεπέρασε το 1% του τακτικού 
προϋπολογισμού. Τα τελευταία χρόνια, με τις συνεχείς περικοπές και αναθεωρήσεις, 
καθίσταται δυσχερής η εφαρμογή του προγράμματος δράσης των Μονάδων του 
Υπουργείου. Η υποχρηματοδότηση του ΥΠ.ΠΟ. τα τελευταία χρόνια έχει φέρει σε 
οριακή κατάσταση το έργο του. Πολλά Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι δεν είναι 
επισκέψιμοι με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση 
σημαντικών Αρχαιολογικών Χώρων στην Θεσσαλονίκη (Αρχαία Αγορά-Πύργος 
Τριγωνίου, Ανάκτορο Γαλερίου, Μακεδονικοί Τάφοι Αγ. Αθανασίου).  Ο Πολιτισμός 
έχει ανάγκη και απαιτεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση. Ζητάμε την 
αναθεώρηση του  προγράμματος χρηματοδότησης  των εποπτευόμενων και των 
ιδιωτικών φορέων (Μέγαρο Μουσικής, ιδιωτικά Μουσεία κ.λ.π.). Είναι αναγκαία η 
συνέχιση του ΕΣΠΑ και η ένταξη σ’ αυτό περισσοτέρων έργων, όπως επίσης είναι 
αναγκαία η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση της προστασίας της 
πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. 
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4. ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. 
 
Άμεση και οριστική λύση του κτηριακού ζητήματος του Υπουργείου Πολιτισμού, 
επιστροφή των ακινήτων του Υπουργείου από το ΤΑΙΠΕΔ και εκπόνηση σχεδίου 
αξιοποίησής τους για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
Ειδικά για τη στέγαση της ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, θεωρούμε ότι το κτήριο 
ΥΦΑΝΕΤ, για το οποίο το Υπουργείο έχει δαπανήσει μεγάλα ποσά για την αγορά 
του, είναι κατάλληλο και μπορεί να στεγάσει το σύνολο των Υπηρεσιών στην πόλη. 
 
 

5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
 
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τη στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Υπ.Πο.Α. είναι η άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης. Τα 
τελευταία χρόνια, η πολιτική συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα, οι «εφεδρείες» και οι 
«διαθεσιμότητες», οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις και η απαγόρευση των προσλήψεων 
έχουν αποψιλώσει από προσωπικό τις περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες, με ορατό 
πλέον τον κίνδυνο για  πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στα 
μνημεία και στους πολίτες. 
Διεκδικούμε να υπάρξει προγραμματισμός για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 
προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών. Θα 
πρέπει να προηγηθεί το υποστελεχωμένο Υπ.Πο.Α σε νέες προσλήψεις και μετατάξεις 
προσωπικού από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ. 
Είμαστε αντίθετοι στις «εμβαλωματικές λύσεις» που κατά καιρούς προκρίνονται, στις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην εργασία μέσω ΜΚΟ, στην ενοικίαση εργαζομένων 
και στις εργολαβίες στο δημόσιο. Είναι αναγκαία η πρόσληψη μονίμου προσωπικού 
στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων οργανικών θέσεων του Υπουργείου. Υπάρχουν 
διαπιστωμένα κενά σχεδόν σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες του 
προσωπικού, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων και της μη αναπλήρωσης που 
επέβαλαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις και περιορισμοί. 
Πολύ έντονο είναι το πρόβλημα στο φυλακτικό προσωπικό (ημερήσιοι και 
νυχτοφύλακες) των Μουσείων κα των Αρχαιολογικών Χώρων (ενδεικτική είναι η 
πρόσφατη περίπτωση του Επικούρειου Απόλλωνα), στο εργατοτεχνικό και 
μαρμαροτεχνικό προσωπικό, στο προσωπικό καθαριότητας, στο διοικητικό-
οικονομικό προσωπικό, στους αρχαιολόγους, στους μηχανικούς, στους συντηρητές 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ.λ.π. 
Άμεσο ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας που 
έχει ήδη ξεκινήσει, για την πρόσληψη των 187 συναδέλφων των οποίων οι οργανικές 
θέσεις έχουν συσταθεί ήδη από το 2010 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 
164/2004), αλλά λόγω της μνημονιακής νομοθεσίας δεν έχουν καταταγεί σε αυτές. 
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6. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ. 
 
Επαναφορά στη λειτουργία του Ταμείου πριν την τελευταία, κατόπιν μνημονιακής 
απαίτησης, αλλαγή με την υπουργική απόφαση με αριθμό 281108/644/588/31/17-
11-2014(ΦΕΚ ΤΥΕΟ ΟΔΙΔ ΕΔΤ/727/24-11-2014). 
Μεταφορά στο Υπ.Πο. του υπηρετούντος στο Ταμείο προσωπικού, που κυρίως 
εξυπηρετεί στη λειτουργία του Β/Ν Σταθμού, σε οργανικές θέσεις που έχουν 
προβλεφθεί στον ισχύοντα οργανισμό (Π.Δ. 104/2014). 
 
 
 

7.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Με τον νόμο 4024/11 του νέου μισθολογίου, καταργήθηκε με τρόπο παράνομο και 
αντισυνταγματικό, η δυνατότητα υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας για το 
σύνολο του προσωπικού. Για το λόγο αυτό, διεκδικούμε την δυνατότητα 
διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων  εργασίας και την υπογραφή νέας 
συλλογικής σύμβασης για τους συναδέλφους εργατοτεχνίτες με αναδρομική ισχύ 
από το 2011. 
Επαναφορά του  θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο. 
 
 
 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
 
Για εμάς, το συνδικαλιστικό κίνημα στο ΥΠ.ΠΟ., αποτελεί κορωνίδα των 
διεκδικήσεών μας το ζήτημα της προσχηματικής αξιολόγησης στο Δημόσιο, 
εμπνεύσεως Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν στοχεύει 
στη βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, παρά στη δημιουργία 
δεξαμενής έτοιμων προς απόλυση εργαζομένων. Ο στόχος προφανής και διττός, 
αφενός μεν η κάλυψη των επιταγών της τρόικα, που ζητά απολύσεις στο Δημόσιο, 
αφετέρου δε η διάλυση του Δημόσιου Τομέα και η παραχώρηση των  φιλέτων του 
στους ιδιώτες, όπως είχε στόχο η νεοφιλελεύθερη πολιτική κατεύθυνση των 
μνημονιακών κυβερνήσεων. 

 
Ζητάμε την άμεση κατάργηση του ν. 4250/2014. 
 
 

9. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Άμεση κατάργηση όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων για το πειθαρχικό δίκαιο των 
δημοσίων υπαλλήλων, που στόχο έχουν την κατάργηση στην πράξη του τεκμηρίου 
αθωότητας των εργαζομένων. Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο με βάση το διάλογο με τα 
συνδικάτα.  
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10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
Συμφωνούμε καταρχήν σε μια διαβαθμισμένη ορθολογική αναπροσαρμογή της 
τιμής των εισιτηρίων, σε συνδυασμό και με τις παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες 
(καθαριότητα, κοινόχρηστοι χώροι κ.λ.π.) με ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες. 
Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης, με μεγάλη 
επισκεψιμότητα, το εισιτήριο κοστίζει 2 ευρω. 
Επισημαίνουμε και πάλι ότι τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά βάση για τις ανάγκες του Υπουργείου, μέσω του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) και όχι για την εξεύρεση 
«ισοδύναμων μέτρων» για λόγους που όλοι γνωρίζουμε.  
 
 

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
Πάγιο αίτημα αλλά και σταθερή θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η συμμετοχή 
εκπροσώπων της στα όργανα διοίκησης (Διοικητικά Συμβούλια) των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Πολιτισμού, στα συλλογικά όργανα του Υπ.Πο.Α, καθώς και στις 
επιστημονικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο, όπου σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν εκπροσωπείται ο καθ’ ύλη αρμόδιος κλάδος (π.χ οι συντηρητές 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης). Ζητάμε επίσης τη συμμετοχή μας σε περιπτώσεις 
προετοιμασίας σχεδίων νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που σχετίζονται με το 
Υπουργείο Πολιτισμού. 
Γενικότερα πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδία μας και -κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι- 
στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, σε μια σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία, 
πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής που ασκείται στο 
χώρο που οι εργαζόμενοι έχουν ταχθεί να υπηρετούν. 

 
 

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
Θεωρούμε αναγκαία την επιμόρφωση του προσωπικού μέσω της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης για τους μόνιμους υπαλλήλους και μέσω των προγραμμάτων 
ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ για τους Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλους, για τα οποία άλλωστε 
γίνεται ανάλογη παρακράτηση κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας. Επίσης, οι 
υπάλληλοι του Υπ.Πο.Α., στο πλαίσιο της πολιτιστικής τους επιμόρφωσης και του 
υπηρεσιακού δεσμού με το αντικείμενο της εργασίας τους, να μπορούν να 
παρακολουθούν, χωρίς αντίτιμο και κατόπιν συνεννόησης, τις εκδηλώσεις, θεατρικές 
παραστάσεις κλπ των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, που επιχορηγούνται από το 
Υπ.Πο.Α. 
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13. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ 
 
Η Σχολή Μαρμαροτεχνίτων Τήνου παράγει εξειδικευμένους μαρμαροτεχνίτες 
πολλοί από τους οποίους εργάζονται στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ωστόσο, η 
Σχολή δεν έχει εκπαιδευτική διαβάθμιση. Ζητάμε την ένταξη της στην Τεχνολογική 
Εκπαίδευση και οι απόφοιτοι της να καταταγούν στην αντίστοιχη εκπαιδευτική 
βαθμίδα.  
 
 
 
 
 

14. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου της 6ης ημέρας της εβδομαδιαίας 
εργασίας, για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των 
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, το οποίο έχει ενταχθεί στο καθεστώς 
της πενθήμερης εργασίας και εργάζεται έξι ημέρες, δηλαδή όλα τα 
Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει στο δημόσιο τομέα 
για συγκεκριμένους κλάδους. 

 

 Αναγνώριση της προϋπηρεσίας υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία έχει 
διανυθεί σε εποπτευόμενα Ν.Π.Ι.Δ και Μεγάλα Έργα εποπτείας του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., ώστε αυτή να λαμβάνεται υπόψη για κάθε ζήτημα υπηρεσιακής 
και μισθολογικής κατάστασης. 

 
 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους εκτός 
ωραρίου λειτουργίας 

Πρέπει να εκδοθεί ΚΥΑ που θα προβλέπει όλα όσα απαιτούνται για να 
πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση (όπως κρουαζιέρα, πανσέληνος, έκθεση, 
μουσική ή θεατρική παράσταση, θρησκευτικά μυστήρια που λαμβάνουν χώρα σε 
Κάστρα ή Μονές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κτλ) σε Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς χώρους σε ημέρες και ώρες που αυτά είναι εκτός λειτουργίας. Η 
απαραίτητη ΚΥΑ θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα δίδεται η 
άδεια για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια εκδήλωση, το τέλος που πρέπει να 
καταβάλει ο φορέας υπέρ του ΤΑΠΑ ή του Ελληνικού Δημοσίου και το ύψος της 
αμοιβής του προσωπικού ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης του ημέρα ή νύχτα 
κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να προβλέπονται για πολύ συγκεκριμένους και 
αυτονόητους λόγους. 
 

 Επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011, σε πολλούς κλάδους και 
ειδικότητες υπαλλήλων του Υπουργείου με κ. υ. α. , καταβάλλεται επίδομα 
ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Από τη ρύθμιση έχει εξαιρεθεί ανεξήγητα 
το φυλακτικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας κτηρίων και οι 
συντηρητές που εργάζονται στην ΕΠΜΑΣ. Ζητάμε  επίσης την ένταξη του 
παραπάνω προσωπικού καθαριότητας κτηρίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
και των συντηρητών αρχαίων και έργων τέχνης, στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ. 
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 Ομοιόμορφη ενδυμασία αρχαιοφυλάκων. 
Η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. και η Π.Ε.Υ.Φ.Α. θεωρούν απαραίτητη τη χρήση μιας 
ομοιόμορφης ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων φύλαξης, 
εκτιμώντας ότι στον τομέα φύλαξης των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
του Κράτους μια ομοιόμορφη εμφάνιση του προσωπικού θα εξυπηρετούσε 
καλύτερα τον τομέα αυτό από την άποψη της μεγιστοποίησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο πραγματικής εξυπηρέτησης όσο και σε επίπεδο 
επικοινωνίας και εντυπώσεων στους χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και εκ του 
γεγονότος ότι αυτή καθ’ αυτή μια ομοιόμορφη ενδυμασία προσδίδει  κύρος και 
επιβλητικότητα. 
 

 Καταβολή του ποσοστού 12% από τα πωλητέα του ΤΑΠΑ στο φυλακτικό 
προσωπικό 

Ζητάμε την παρέμβασή σας προκειμένου να επανέλθουμε στην εφαρμογή της 
ΚΥΑ  με αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1959/10-2-2000 ΦΕΚ Β’ αρ. φύλλου 315 10-3-2000 
που αιφνίδια και αδικαιολόγητα διεκόπη από το έτος 2011. Δεν έχει κανένα 
δημοσιονομικό κόστος. Πρόκειται για ποσοστό 12% των επί παρακαταθήκη 
πωλητέων ειδών του ΤΑΠΑ που συνεργάζεται με ιδιώτες. Την δραστηριότητα 
αυτή την ασκούν οι αρχαιοφύλακες παράλληλα με τα φυλακτικά τους καθήκοντα 
και τους αποδιδόταν το μικρό αυτό ποσοστό ως κίνητρο απόδοσης ή και κάλυψης 
τυχόν διαχειριστικών λαθών, απωλειών κτλ.  
Αναγκαστήκαμε σε δικαστική προσφυγή που εκκρεμεί. Μπορείτε να παρέμβετε 
στις υπηρεσίες του ΤΑΠΑ για την επίλυση του ζητήματος και ταυτόχρονα να 
αποσύρουμε την δικαστική διεκδίκησή του. 

 
 

 Ορισμός υπευθύνων φύλαξης ανά Μουσείο και Αρχαιολογικό Χώρο 
Ζητάμε την παρέμβαση σας έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες 
προκειμένου να εκδοθεί η εγκύκλιος που θα προσδιορίζει καθήκοντα και 
προϋποθέσεις ορισμού των Αρχιφυλάκων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους. Ορισμός απαραίτητος για την καλύτερη φύλαξη και ασφάλεια τους.  
Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι ο νέος Νόμος περί Οργανισμού στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
ΦΕΚ/Β’/2890 στο άρθρο 5 αναφέρεται συγκεκριμένα. 
Σε εφαρμογή αυτού, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση εγκυκλίου στην 
οποία να ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπευθύνων φύλαξης (αρχιφύλακες) ανά 
Μουσείο και Αρχαιολογικό Χώρο και τα κριτήρια βάση των οποίων θα 
επιλέγονται. Υπάρχει πρόταση της ΠΕΥΦΑ για το θέμα που έχει κατατεθεί προ 
μηνών στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Φυσικά είμαστε στην διάθεση σας για 
ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. 
Η θέση του υπευθύνου επικεφαλής του φυλακτικού προσωπικού και του 
προσωπικού καθαριότητας είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι ο υπάλληλος 
εκείνος που ορίζει τους αρχαιοφύλακες σε τομείς ευθύνης (πόστα), ελέγχει για την 
ακριβή τήρηση του ωραρίου (προσέλευση –αποχώρηση), πραγματοποιεί επιτόπου 
ελέγχους για το αν τηρούνται οι όροι φύλαξης κα ασφάλειας καθ’ όλο το 24 ωρο, 
προγραμματίζει τα ρεπό, τις άδειες, τις βάρδιες, τη καθαριότητα και τον 
καλλωπισμό του χώρου. Επιμελείται γενικώς τον προγραμματισμό και έλεγχο της 
φύλαξης των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων και εγκαταστάσεων και 
των αποθηκών φύλαξης αρχαίων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις 
ημέρες των εξαιρέσιμων/αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για 
την αποζημίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές κτλ. 
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Ακόμη ζητάμε η θέση του τμηματάρχη φύλαξης στη Διεύθυνση Μουσείων, που 
όπως προβλέπεται, προέρχεται από κλάδο μας, να καλυφθεί με απόλυτη 
διαφάνεια και αξιοκρατικό τρόπο. 
 

 Ετεροαπασχόληση προσωπικού 
Η δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για 
απασχόληση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε καθήκοντα διαφορετικά από αυτά 
της ειδικότητάς του υπαλλήλου, έχει εξελιχθεί στο Υπουργείο μας ιδιαίτερα στον 
κλάδο των εργατοτεχνιτών, σε καθεστώς που αγγίζει τα όρια της αυθαιρεσίας. 
Ζητάμε να σταματήσει η ετεροαπασχόληση των εργαζομένων και τα κενά να 
καλυφθούν με νέες προσλήψεις. 
Ζητάμε την αλλαγή του άρθρου 30 του Υ.Κ. και μέχρι τότε να δώσετε εντολή να 
σταματήσει η εκτεταμένη αυθαιρεσία των προϊσταμένων των Εφορειών 
Αρχαιοτήτων. 
 
 

 Άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής στασιμότητας 
Με τον ν. 4024/2011 που εισήγαγε το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο καθιερώθηκε 
βαθμολογική στασιμότητα. Πέρα από την οδυνηρή μισθολογική στασιμότητα που 
συνεπαγόταν για τους εργαζόμενους, πάγωσε η βαθμολογική εξέλιξη με 
αποτέλεσμα οι κρίσεις σε θέσεις ευθύνης να γίνουν περιορισμένη δεξαμενή η 
οποία δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών, 
αφήνοντας πάρα πολλές θέσεις κενές σε κέντρο και περιφέρεια. Παράλληλα, 
εκκρεμεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας πολλών συναδέλφων που εργάστηκαν 
σε νομικά πρόσωπα και άλλους φορείς υπό την επίβλεψη από το Υπ.Πο.Α. 
Το γεγονός αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση και συμβάλλει στο προαναφερόμενο 
πρόβλημα. Σε συνδυασμό με το κύμα συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, 
γίνεται αποκαλυπτική η έλλειψη σε έμπειρο στελεχικό προσωπικό. Συνεπώς, είναι 
κομβικής σημασίας για την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης η θεραπεία αυτών 
των αδικιών. Η άρση της βαθμολογικής στασιμότητας, η αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας καθώς επίσης και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 

 

 Ένταξη στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εργατοτεχνικού 
προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 

Ζητάμε την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2947/2001, που ίσχυσαν για 
την αναβάθμιση του μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού, με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις και στο προσωπικό της ίδιας ειδικότητας με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου. 

 

 Εξέλιξη εργατοτεχνικού προσωπικού ΙΔΑΧ 
Ζητάμε την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ. 163/1985 και 214/1989 για την 
εξέλιξη του εργατοτεχνικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
 

 Μετακινήσεις εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
είναι εντονότατο και οφείλεται κυρίως στη γραφειοκρατική διαδικασία και στην 
έλλειψη των απαραίτητων πιστώσεων. 
Οι υπάλληλοι υποχρεώνονται από τους προϊσταμένους τους να χρησιμοποιούν 
για τις μετακινήσεις εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, τα ιδιωτικά τους 
αυτοκίνητα, χωρίς εντολή μετακίνησης και να μεταφέρουν και άλλους 
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συνάδελφους εργαζόμενους. Βέβαια, δεν τους καταβάλλονται ούτε τα ελάχιστα 
έξοδα τους. 
Αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους (περίπτωση ατυχήματος κλπ). 
Θεωρούμε ότι το πρόβλημα  είναι μείζον για την υπηρεσία και πρέπει να 
επανεξεταστεί στη βάση εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων, με 
ενεργοποίηση του ΧΕΠ και με αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων κατά έτος 
ημερών εκτός έδρας. 
 

 Πληρωμή μέσω ΤΑΠ 
Των αμοιβών του προσωπικού καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων για την εργασία του κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, όπως 
γίνεται και για το φυλακτικό προσωπικό. 
 
 

 Καταδυτικό προσωπικό 
Είναι αναγκαία η βελτίωση της ρύθμισης σχετικά με την αμοιβή του 
καταδυόμενου προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α, ώστε να ανταποκρίνεται στον βαθμό 
επικινδυνότητας της εργασίας, καθώς και στο  έργο που παράγεται στον τομέα 
της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας. 
 

 Έκδοση υπουργικών αποφάσεων 
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκδίδεται έγκαιρα η απαιτούμενη 
υπουργική απόφαση για την πληρωμή των αμοιβών για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών, γιατί δεν υπάρχει αναδρομικότητα και η οποία 
καθυστέρηση συνεπάγεται αδυναμία καταβολής των ανωτέρω αμοιβών. 
 

 Εκπαιδευτική άδεια 
Στους υπαλλήλους ορισμένων επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων του 
Υπ.Πο.Α. χορηγείται κατ’ έτος δίμηνη εκπαιδευτική άδεια. 
Ζητάμε την επέκταση του δεσμού αυτού και στο επιστημονικό προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.  
της Εθνικής Πινακοθήκης. 
 

 
 

15. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ 
 
Είναι  άμεση η ανάγκη αναδιάρθρωσης του απαρχαιωμένου οργανισμού του ΤΑΠ, 
με ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες με 
στελέχωση του με το κατάλληλο και αναγκαίο προσωπικό, τόσο ως προς την 
εσωτερική του λειτουργία όσο και προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των 
τουριστών και διασφάλισης σημαντικών εσόδων ως συνεισφορά στην Εθνική 
Οικονομία. 
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16. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 Νέος Οργανισμός 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία από την πολιτική ηγεσία σχεδίου νομοθετικής 
ρύθμισης για την τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισμού για τις υπηρεσίες  
της ΓΓΑ προς την κατεύθυνση  της ανεξαρτητοποίησης. 
Ζητάμε να μας δοθεί το σχέδιο προκειμένου να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας.  
 

 Μετεγκατάσταση της ΓΓΑ 
Η συστέγαση όλων των Υπηρεσιών του Υπ.Πο.Α. σε ενιαίο κτήριο στο κέντρο της 
Αθήνας θα ήταν ιδανική λύση τόσο από άποψη λειτουργικότητας όσο και την 
άποψη της εξυπηρέτησης του συναλλασσόμενου κοινού. Ενόψει μετεγκατάστασης 
της Γ.Γ.Α. οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες να παραμείνουν στους χώρους του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι.  

 
 
 
 

17. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ 
 

 Θεσμικά αιτήματα 
Νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχής των εκάστοτε προέδρων των Συλλόγων των 
Μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών (Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Α. και Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ.) ως 
τακτικού μέλους στο Δ.Σ. των Ε.Τ.Ο.Σ. των ΚΟΑ και Κ.Ο.Θ. * 

 

Θέσπιση με νόμο Καλλιτεχνικής Επιτροπής για κάθε μια από τις Κ.Ο.Α. και 
Κ.Ο.Θ. αποτελούμενης εξ αιρετών μελών προερχομένων εκ των μουσικών των 
ορχηστρών, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στον καλλιτεχνικό 
προγραμματισμό των Κ.Ο.Α. και Κ.Ο.Θ. **  
Θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας προκήρυξης και κάλυψης των θέσεων των 
επί θητεία Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών (χαρακτηριστικά 
καλλιτεχνικού προσωπικού) με την συμμετοχή των μουσικών στην διαδικασία 
επιλογής, όπως είθισται στις περισσότερες μεγάλες ορχήστρες ανά τον κόσμο.***  

 
*Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αίτημα είναι το μόνο που έχει εν μέρει 
ικανοποιηθεί, με την πρόεδρο του Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Θ να αποτελεί τακτικό μέλος του Δ.Σ του 
παρόντος Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. Και λέμε “εν μέρει”, διότι η θέση αυτή δεν είναι 
θεσμοθετημένη, αλλά εξαρτάται από τη βούληση και τις προθέσεις του εκάστοτε διευθυντή 
της ορχήστρας απέναντι στα αιτήματα των μουσικών. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της 
συμμετοχής ήταν άμεσα ορατά για την Κ.Ο.Θ.  
** Η Ο.Λ.Σ. εκλέγει εκπρόσωπο στο Δ. Σ. της Ε.Λ.Σ. ως τακτικό μέλος και δεν έχει δικό 
της καλλιτεχνικό προγραμματισμό.  

 

 Οικονομικά αιτήματα  
Στήριξη του ειδικού μισθολογίου των κρατικών ορχηστρών και επαναφορά στα 
προ των περικοπών λόγω μνημονίου μισθολογικά επίπεδα, για τους μουσικούς 
των κρατικών ορχηστρών. 
Υπολογισμός των ειδικών επιδομάτων με βάση την ποσόστωση που αρχικά όριζε 
ο νόμος, όταν θεσπίστηκε η ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ.  
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Να επανέλθει με νομοθετική ρύθμιση, το αφορολόγητο του ειδικού επιδόματος 
αγοράς και συντήρησης μουσικού οργάνου.  
Να κατοχυρωθεί νομοθετικά το ισχύον καθεστώς μισθοδοσίας των συναδέλφων 
μουσικών Ι.Δ.Α.Χ. που υπηρετούν στις Κρατικές Ορχήστρες, βάσει του άρθρου 4 
του Συντάγματος.  
Αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης των Κ.Ο.Α. και Κ.Ο.Θ. για την επαρκή κάλυψη 
των αναγκών του καλλιτεχνικού προγραμματισμού τους, η οποία έχει υποστεί 
μείωση της τάξης του 75% περίπου. 

 

 Αιτήματα στελέχωσης  
Θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας προκήρυξης και κάλυψης των θέσεων των 
επί θητεία Διευθυντών των Κρατικών Ορχηστρών (χαρακτηριστικά 
καλλιτεχνικού προσωπικού) με την συμμετοχή των μουσικών στην διαδικασία 
επιλογής, όπως είθισται στις περισσότερες μεγάλες ορχήστρες ανά τον κόσμο 
(***το αίτημα αυτό τέθηκε και στα θεσμικά αιτήματα).  
Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του καλλιτεχνικού προσωπικού των 
κρατικών ορχηστρών, τα κενά των οποίων κατά περίπτωση αγγίζουν και 
ποσοστά της τάξης του 30 και 35%.  
Διόρθωση λαθών του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στις θέσεις Κορυφαίων 
Β΄ στα Α΄ βιολιά των Κ.Ο.Α. και Κ.Ο.Θ.  
Αυτόματη προκήρυξη των θέσεων του καλλιτεχνικού προσωπικού, που 
κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης.  
Πλήρωση κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού, τα κενά των οποίων αγγίζουν 
ποσοστά της τάξης του 85%.  
Νομοθέτηση των ήδη κατατεθειμένων από τους διευθυντές των κρατικών 
ορχηστρών εκσυγχρονισμένων και επικαιροποιημένων οργανογραμμάτων 
διοικητικού προσωπικού, ώστε ή όποια διοικητική στελέχωση να γίνει βάσει των 
νέων οργανογραμμάτων.  
Κάλυψη θέσεων αναπληρωτών διευθυντών για θέματα διοίκησης με διαδικασία 
διαγωνισμού.  
Εξαίρεση από τους περιορισμούς του 24μήνου της επαναπρόσληψης του Ι.Δ.Ο.Χ. 
καλλιτεχνικού προσωπικού λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου (πρόσληψη με 
διαγωνισμό, πεπερασμένος αριθμός μουσικών κλπ).  
 

 Αιτήματα στέγασης  
Είναι επιτακτική η ανάγκη λύσης του προβλήματος του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών και κατ΄ επέκταση η λύση του προβλήματος της σχέσης των Ο.Μ.Μ.Α. 
και Κ.Ο.Α. με την δωρεάν στέγαση της Κ.Ο.Α. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
εφ΄ όσον εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του. Σήμερα η διεύθυνση της Κ.Ο.Α. και ο 
απερχόμενος πρόεδρος του Ο.Μ.Μ.Α. έχουν δρομολογήσει την υπογραφή 
συμφωνητικού με ασύμφορους οικονομικούς όρους, κατά την γνώμη μας, για την 
Κ.Ο.Α. Επιπλέον ο Ο.Μ.Μ.Α. συνεχίζει να παρακρατά και να μην αποδίδει στην 
Κ.Ο.Α. τις εισπράξεις από τις παραστάσεις της Ορχήστρας στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών για τέταρτη συνεχή χρονιά. Στην περίπτωση που το Μέγαρο κλείσει στις 
31/12, όπως εξήγγειλε ο απερχόμενος πρόεδρος του, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί 
χώρος να στεγαστεί η Κ.Ο.Α.  
Είναι έντονα εμφανής η ανάγκη εύρεσης μόνιμης στέγης και για την Κ.Ο.Θ., τόσο 
για τις πρόβες και τις συναυλίες της ορχήστρας, όσο και για τη στέγαση των 
γραφείων διοίκησης και της βιβλιοθήκης.  
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Για την ΟΛΣ το βασικό ζήτημα είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η 
μεταφορά της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».  
 

 Αξιολόγηση  
Για το θέμα της αξιολόγησης του ειδικού καλλιτεχνικού προσωπικού των 
κρατικών ορχηστρών έχουν ήδη αποστείλει έγγραφο οι διευθυντές των 
ορχηστρών στο οποίο τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μη υπαγωγής του 
καλλιτεχνικού προσωπικού σε καθεστώς αξιολόγησης, το οποίο επισυνάπτουμε. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σκοπός του παραπάνω υπομνήματος είναι να σας εισαγάγει στα μεγάλα θέματα 
που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα οποία 
χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων από μέρους σας, αλλά και για να ενημερωθείτε 
λεπτομερέστατα για τις απόψεις μας επί των θεμάτων αυτών. Το υπόμνημα 
συγγράφηκε  σε  συνεργασία της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. και των πρωτοβάθμιων 
Σωματείων και Συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας.  
 

 
 

Με εκτίμηση η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. 
 


