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12 Οκτωβρίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Θέμα: «Σοβαρές καταγγελίες για πλήρη υποβάθμιση και επικείμενη διάλυση της
Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).»
Κυρία Υπουργέ,
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το προεδρείο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ. Αττικής,
Στερεάς και Νήσων επισκέφθηκε την Ακρόπολη και συζήτησε με υπαλλήλους των
συνεργείων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) για τα μείζονα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από την ενημέρωση προέκυψαν θλιβερές διαπιστώσεις
για ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε
σχετική ανάρτηση του Συλλόγου στο διαδίκτυο, “οι εργαζόμενοι στοιβάζονται σε χώρους
απαρχαιωμένους και ανεπαρκείς μέσα σε περίοδο υγειονομικής κρίσης, χωρίς μόνιμο
ιατρείο, συχνά καλούνται να εργαστούν με αμφιλεγόμενης ποιότητας εργαλεία και υλικά,
ενώ υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν τουαλέτες στον ίδιο χώρο με τους χιλιάδες
επισκέπτες του Βράχου. Την ίδια στιγμή η προσπάθεια αποδυνάμωσης της ΥΣΜΑ και
απαξίωσης του έργου της και της δουλειάς των συναδέλφων σε αυτήν εντείνεται όχι μόνο
με την προνομιακή μεταχείριση που επιφυλάσσει η πολιτική ηγεσία στα ιδιωτικά συνεργεία
στα οποία έχουν παραδοθεί τα έργα που εκτελούνται στο Βράχο και στο Παλαιό Μουσείο,
αλλά και από αυταρχικές συμπεριφορές με τις οποίες αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους της
Υπηρεσίας.”
Παρότι τα καταγγελλόμενα αφορούν προβλήματα τα οποία γνωρίζετε και κατά την άποψη
των υπαλλήλων θα μπορούσαν να επιλυθούν “με διορθωτικές κινήσεις και πρωτοβουλίες
της διοίκησης ή της πολιτικής ηγεσίας”, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη
ψήφιση του άρθρου 20 Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021), σύμφωνα με το οποίο η
Υ.Σ.Μ.Α. (η οποία ελλείψει πρόβλεψης περί οργανικών θέσεων στελεχώνεται αποκλειστικά
από αποσπασμένους υπαλλήλους) αποκλείεται πλέον από το καθεστώς εξαίρεσης που
ίσχυε μέχρι τώρα για τις αποσπάσεις, και συνεπώς όλο το προσωπικό της θα πρέπει εντός
έτους από την κυκλοφορία του Ν. 4829 -ήτοι, έως 10.09.2022- να επιστρέψει στις οργανικές
του θέσεις. Η μεθόδευση αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά τη διάλυση της Υπηρεσίας
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αφού εκεί οδηγεί αναπόδραστα η απομάκρυνση όλου
ανεξαιρέτως του προσωπικού της.
Πρόκειται δίχως άλλο για εξέλιξη με σαφή στόχευση, με την οποία προωθείται η υλοποίηση
των έργων αναστήλωσης και συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης από ιδιώτες
εργολάβους και ιδρύματα, όπως στην περίπτωση των διαστρώσεων με την χορηγία του
Ιδρύματος Ωνάση, και όχι από το εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και
την αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα, όπως ορθά επισημαίνουν οι εργαζόμενοι “η εξέλιξη αυτή
έρχεται την ίδια στιγμή που εξαγγέλλεται η συνέχιση του αναστηλωτικού προγράμματος στο

Βράχο, για το οποίο έχει μάλιστα εξασφαλιστεί κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί στις 11-13
Νοεμβρίου η 7η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης”.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι καταγγέλλουν εσάς προσωπικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι “η
εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, καθώς ο ν. 4829/2021 φέρει και την υπογραφή της υπουργού Λίνας Μενδώνη:
διάλυση της ΥΣΜΑ και παράδοση των αναστηλωτικών έργων σε ιδιώτες.”
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε κατά λόγο αρμοδιότητας προκειμένου α) να
βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων της Υ.Σ.Μ.Α., και β) να
αποφευχθεί η εν τοις πράγμασι διάλυση της Υ.Σ.Μ.Α. μέσω ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης
είτε περί σύστασης οργανικών θέσεων είτε περί μη υπαγωγής της Υπηρεσίας στο
ρυθμιστικό πλαίσιο του άρ. 20 Ν. 4829/2021;
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