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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Στυλιανή Μενδώνη. 

Θέμα: «Παράταση – ανανέωση της σύμβασης εργασίας των πωλητών εκμαγείων 

που εργάζονται στα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.» 

Κυρία Υπουργέ, 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) έχει θέσει ως  

στρατηγικούς του σκοπούς μεταξύ άλλων την αύξηση των οικονομικών πόρων που 

προέρχονται από τις επισκέψεις στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, την παροχή 

υπηρεσιών όπως επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους προς τους επισκέπτες 

των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων. Για την 

εκπλήρωση στρατηγικών σκοπών του Ο.Δ.Α.Π. προσλαμβάνονται πωλητές εκμαγείων 

που εργάζονται στα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Στη 

σχετική προκήρυξη θέσεων εργασίας του Ο.Δ.Α.Π. [ΣΟΧ1/2021], ανάμεσα στα ποιοτικά 

κριτήρια επιλογής ήταν η πιστοποίηση Γ1 τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και η 

εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών στην πώληση πολιτιστικών ειδών. Στην 

προαναφερόμενη προκήρυξη προσλήφθηκαν 115 επιτυχόντες/-ούσες και με βάση τα 

κριτήρια πρόσληψής τους έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε μία έως δύο ξένες 

γλώσσες, να γνωρίζουν τις ανάγκες των πωλητηρίων και τις διαδικασίες, όπως επίσης 

να παρέχουν την εμπειρία τους στα πωλητήρια. Εμπειρία η οποία έχει αποδειχθεί 

πολύτιμη κατά περιπτώσεις. Επιπλέον κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών χρειάστηκε 

συχνά οι προσληφθέντες/-είσες να καλύψουν θέσεις και αρμοδιότητες νοσούντων 

από COVID19 συναδέλφων τους και διαχειριστών. Σε πολλά πωλητήρια δε, 

χρειάζονταν να εργάζονται όλες τις Κυριακές και όλες τις αργίες διότι ήταν λιγότεροι 

από τον αριθμό εργαζομένων που απαιτείται· αμοιβόμενοι/-ες εξαιρέσιμα μόνο για τις 

δύο Κυριακές κι ομολογουμένως το γεγονός αυτό θα άξιζε μια αναγνώριση. 

Οι εργαζόμενοι της προαναφερόμενης σύμβασης προσλήφθηκαν τον Ιούλιο του 2021 

και απολύονται στο τέλος Μαρτίου 2022. Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της 

Άνοιξης συντελείται άνοδος της τουριστικής επισκεψιμότητας μουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων κ.τ.λ. λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου, με το 

αποκορύφωμά της φυσικά να λαμβάνει χώρα τους θερινούς μήνες. Σε επιστολή που 

ήδη έχουν αποστείλει οι 115 εργαζόμενοι/-ες στην Υπουργό πολιτισμού & αθλητισμού 

αλλά και σε άλλους φορείς διατυπώνουν με σαφήνεια ότι με βάση την εμπειρία τους, 

τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητα τους κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει η ίδια 

ομάδα πωλητών στα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π. κατά τη διάρκεια του κρίσιμου εαρινού 

8μήνου ώστε να επιτυγχάνονται τα θεμιτά αποτελέσματα. Ως αντιπροσωπευτικό 
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παράδειγμα δε, αναφέρεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα 8-12/2021 των 

πωλητηρίων της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Κνωσού, της Επιδαύρου είναι 

παρόμοια ή και καλύτερα από αυτά του 2019 που δεν υπήρχαν μέτρα λόγω της 

πανδημίας Covid 19. Ουσιαστικά πρόκειται για 115 ανθρώπους που εργάζονται ως 

συμβασιούχοι και είναι λιγότεροι από τον αριθμό των εργαζομένων που χρειάζεται 

συνολικά ο οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς του ανάγκες, 

το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων του. Η μεγάλη βαρύτητα στην 

οργάνωση των πωλητηρίων, στο έμψυχο δυναμικό αυτών και στα προϊόντα πώλησης, 

όπως επίσης η παρουσία έμπειρων ανθρώπων αλλά και τα γεμάτα ράφια φέρνουν 

μεγάλα έσοδα στον Ο.Δ.Α.Π. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων επιτυγχάνεται 

σημαντική προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό σε ολόκληρο τον κόσμο 

καθώς τα προϊόντα ταξιδεύουν μαζί με τους αγοραστές του, αποτελώντας τρόπον τινά 

ζωντανή διαφήμιση για τη χώρα. Η στελέχωση των πωλητηρίων με το καλύτερο 

δυνατόν ανθρώπινο δυναμικό για την άψογη εξυπηρέτηση των τουριστών αποτελεί 

νευραλγική συνθήκη καθώς ο τομέας του τουρισμού λειτουργεί ως βαριά βιομηχανία 

με σημαντικά έσοδα για την εθνική οικονομία. Με βάση την προαναφερόμενη 

επιχειρηματολογία οι 115 εργαζόμενοι/-ες προτείνουν η νέα προκήρυξη όταν 

ανακοινωθεί, να αφορά σε συμπληρωματικό προσωπικό ώστε με το συνδυασμό 

παλαιότερων έμπειρων και νεοπροσληφθέντων πωλητών, να είναι εφικτή η μετάβαση 

με τα καλύτερα αποτελέσματα στην τόσο κρίσιμη για την οικονομία τουριστική 

περίοδο∙ προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι σκοποί του Οργανισμού 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

- Προτίθεστε η νέα προκήρυξη θέσεων εργασίας για τη στελέχωση με πωλητές 

εκμαγείων στα πωλητήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων να αφορά σε 

συμπληρωματικό προσωπικό, ώστε με το ήδη υπάρχον έμπειρο προσωπικό που 

προσλήφθηκε το περασμένο έτος, να αποτελέσουν το κρίσιμο σύνολο για να πετύχουν 

τους σκοπούς που έχει θέσει ο οργανισμός; 

- Προτίθεστε να παρατείνετε και να ανανεώσετε την σύμβαση των 115 εργαζομένων 

που σας έστειλαν την επιστολή πέρα από τους 8 μήνες;  

- Πόσες είναι συνολικά οι θέσεις εργασίας που αφορούν σε πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες και τμήμα αυτών καλύπτεται επί της ουσίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

στα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της χώρας; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




