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χετικά με το νομοςχζδιο «Eκςυγχρονιςμόσ, αναδιοργάνωςθ του Σαμείου 

Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων  και μετονομαςία του ςε Οργανιςμό 

Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ Πολιτιςτικϊν Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυςθ ν.π.ι.δ. με τθν 

επωνυμία «Μουςείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» ςτον Διμο Λζςβου και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» 

υηθτείται ςτθ Βουλι το ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

που περιλαμβάνει το νζο ιδρυτικό νόμο και Οργανιςμό του Σαμείου Αρχαιολογικϊν 

Πόρων, που πλζον μετονομάηεται ςε Οργανιςμό Διαχείριςθσ και Ανάπτυξθσ 

Πολιτιςτικϊν Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), και άλλεσ διατάξεισ του ΤΠΠΟΑ.  

Επί των προτεινομζνων ςτο παραπάνω ςχζδιο νόμου, ο .Ε.Α. παρακζτει τισ 

απόψεισ του:  

ΜΕΡΟ Αϋ(άρκρα 1-45): ΣΑΠΑ/ΟΔΑΠ 

Ο .Ε.Α. ζχει επανειλθμμζνωσ λάβει κζςθ τόςο για τα προβλιματα που 

αντιμετϊπιηε το ΣΑΠ για χρόνια, όςο και για τθν ανάγκθ αναδιοργάνωςθσ και 

εκςυγχρονιςμοφ του ιδιαίτερα νευραλγικοφ για τθ λειτουργία τθσ Αρχαιολογικισ 

Τπθρεςίασ Οργανιςμοφ, ϊςτε να μετατραπεί ςε ζνα ςφγχρονο κρατικό φορζα που 

κα διαχειρίηεται αποτελεςματικά δθμόςια ζςοδα, προσ όφελοσ τθσ επιχειρθςιακισ 

επάρκειασ των Τπθρεςιϊν, των αρχαιολογικϊν χϊρων και των δθμόςιων Μουςείων 

τθσ χϊρασ, για τθν προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ αγακοφ ςτο κοινό, αλλά και για τθν 

ανάδειξθ και προαγωγι του επιςτθμονικοφ ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ.  

Σο ςχζδιο του νζου οργανιςμοφ του Σ.Α.Π., που μετονομάηεται ςε ΟΔΑΠ, 

δθμιουργεί αναμφίβολα νζουσ όρουσ και προχποκζςεισ  για τθν επίτευξθ των 
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προβλεπόμενων ςκοπϊν του, ειδικά ςε ςχζςθ με τον ιςχφοντα ιδρυτικό νόμο του 

1977. Ο νζοσ φορζσ, ΟΔΑΠ, διατθρεί τθ νομικι μορφι του ΣΑΠ, αλλά και το ρόλο 

του ωσ υποςτθρικτικοφ φορζα τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ (απόδοςθ ποςοςτοφ 

διακζςιμων ςτο ΤΠ.ΠΟ.Α., καταβολι αποηθμιϊςεων για απαλλοτριϊςεισ, καταβολι 

αποηθμιϊςεων για επιςτθμονικι ζρευνα αρχαιολόγων και μθχανικϊν, αςφάλιςθ 

και αποηθμίωςθ καταδυόμενου προςωπικοφ, εμπλουτιςμόσ βιβλιοκθκϊν, κάλυψθ 

λειτουργικϊν αναγκϊν χϊρων και μνθμείων).  

Οφείλουμε ωςτόςο να επιςθμάνουμε τα παρακάτω βαςικά ςθμεία του 

νομοςχεδίου, για τα οποία απαιτείται τροποποίθςθ:  

α) Διαςφάλιςθ ηθτθμάτων χριςθσ μνθμείων και χϊρων 

Οι όποιεσ δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ, ιδιαίτερα όςον αφορά ςε 

παραχωριςεισ μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 

εντόσ ι ςτο περιβάλλον μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων δεν είναι δυνατό να 

αναλθφκοφν εριμθν των αρμόδιων Περιφερειακϊν και Ειδικϊν Περιφερειακϊν 

Τπθρεςιϊν του ΤΠ.ΠΟ.Α., θ ςυμμετοχι των οποίων ςτισ διαδικαςίεσ κα πρζπει να 

αναφερκεί ρθτά ςτο ςχζδιο νόμου (άρκρο 4). Η ςυμμετοχι των ΕΦΑ, άλλωςτε, 

αποτελεί εγγφθςθ για τθν προςταςία των παραχωροφμενων χϊρων και μνθμείων 

και τθ ςυγκράτθςθ τοπικϊν παραγόντων και τουριςτικϊν φορζων, με ενίοτε 

υπερβολικζσ βλζψεισ και απόψεισ για τθ χριςθ των μνθμείων.  

Χαρακτθριςτικά, ςτο άρκρο 4 παρ. 3, αναφζρεται: "το πρόγραμμα αξιοποίθςθσ 

αρχαιολογικϊν χϊρων, ιςτορικϊν τόπων και μνθμείων για τθ διοργάνωςθ 

εκδθλϊςεων ι δράςεων που ςχετίηονται με τθν προαγωγι τθσ τοπικισ 

γαςτρονομίασ και οι γενικοί και ειδικοί όροι λειτουργίασ προσ διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων καταρτίηονται από το Δ.Σ. 

του Ο.Δ.Α.Π., και εγκρίνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Κεντρικοφ Συμβουλίου του ν. 

3028/2002 (Α` 153)". Εκτόσ τθσ παντελϊσ ανοίκειασ χριςθσ του όρου "πρόγραμμα 

αξιοποίθςθσ" για αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ιςτορικοφσ τόπουσ, ςε ςθμείο που το 

ςχζδιο νόμου μιλά για εκδθλϊςεισ γαςτρονομίασ, επιςθμαίνουμε ότι το Δ του 

ΟΔΑΠ δεν μπορεί να λαμβάνει κζςθ "ειςθγθτι" ςτο Κεντρικό υμβοφλιο του 

ΤΠΠΟΑ, οφτε θ απόφαςθ του Δ του ΟΔΑΠ για τθν διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςε ζναν 

αρχαιολογικό χϊρο να υποκακιςτά τθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Εφορείασ Αρχαιοτιτων. 

Σο άρκρο πρζπει να αναδιατυπωκεί.  

β) υμμετοχι ανϊτατου υπθρεςιακοφ παράγοντα ςτο Δ.. και όχι ςυνδικαλιςτϊν 

Ωσ διαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ απαραίτθτθσ επαφισ του οργανιςμοφ με τθν 

Αρχαιολογικι Τπθρεςία, κεωροφμε ότι κα πρζπει να προβλεφκεί θ ex officio 

ςυμμετοχι ςτο Δ του ανϊτατου υπθρεςιακοφ παράγοντα τθσ Αρχαιολογικισ 



Τπθρεςίασ, του εκάςτοτε προϊςτάμενου τθσ Γ.Δ.Α.Π.Κ. Γενικότερα, όςον αφορά τθν 

ςφςταςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (άρκρο 7) δεν μπορεί παρά να κάνει 

εντφπωςθ ότι θ μία από τισ δφο ex officio ςυμμετοχζσ ςε αυτό το 7μελζσ υμβοφλιο, 

είναι θ ςυμμετοχι εκπροςϊπου ςυνδικαλιςτικοφ φορζα, επιλογι που μάλλον 

αντικατοπτρίηει ςθμερινοφσ ςυςχετιςμοφσ δυνάμεων και ςχζςεων, που δεν είναι 

δυνατό να κακορίηουν το μζλλον του νευραλγικοφ αυτοφ παράγοντα για τθν 

Τπθρεςία.  

γ) Αςφμβατθ θ ίδρυςθ Ν.Π.Ι.Δ. για τθ διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του 

Δθμοςίου 

Θεωροφμε απαράδεκτο ότι, αν και το ςχζδιο νόμου προβλζπει τθ δθμιουργία ενόσ 

ιδιαίτερα πολυπρόςωπου και με αναλυτικι δομι, πολυάρικμεσ Διευκφνςεισ και 

Σμιματα, Οργανιςμοφ, δίνεται θ δυνατότθτα ςφςταςθσ χωριςτοφ νομικοφ 

προςϊπου, και μάλιςτα ιδιωτικοφ δικαίου, με αποκλειςτικό αντικείμενο τθ 

διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ (άρκρο 5). Η δυνατότθτα παραχϊρθςθσ του 

νευραλγικοφ αυτοφ τομζα των αρμοδιοτιτων του Σ.Α.Π., με μια ςυνοπτικι 

αναφορά, χωρίσ να προςδιορίηονται ειδικοί όροι και προχποκζςεισ που κα 

διαςφαλίηουν το δθμόςιο ςυμφζρον, δεν μπορεί παρά να προκαλζςει μεγάλθ 

ανθςυχία, με δεδομζνο ότι για τθν ακίνθτθ περιουςία του ΤΠ.ΠΟ.Α. ζχει 

επανειλθμμζνωσ γίνει προςπάκεια εκποίθςθσ και ιδιωτικοποίθςισ τθσ.  Σο ςθμείο 

πρζπει να απαλειφκεί. Άλλωσ, πολφ φοβόμαςτε ότι κα επαναλθφκεί θ ηθμιογόνοσ 

για το δθμόςιο, περίπτωςθ του ΟΠΕΠ, ο οποίοσ τελεί ςε εκκακάριςθ και ακόμα 

βρίςκεται ςτα δικαςτιρια. 

δ) Ρουςφετολογικοφ τφπου προςλιψεισ 

τθν ίδια λογικι, για ζναν πολυάνκρωπο οργανιςμό του Δθμοςίου, είναι τουλάχιςτο 

περίεργθ και ςίγουρα κρφβει υπόνοιεσ για ρουςφετολογικοφ τφπου προςλιψεισ θ 

υποβοικθςθ του ζργου του προζδρου του Δ.. μζςω πρόβλεψθσ κζςεων δφο 

μετακλθτϊν και δφο οριςμζνου χρόνου υπαλλιλων (άρκρο 11, παρ. 3) κατόπιν 

ςχετικισ Τπουργικισ Απόφαςθσ και πρόταςθσ του προζδρου (δθλ. χωρίσ ΑΕΠ).  

Αντικζτωσ κα πρζπει άμεςα να δρομολογθκοφν διαδικαςίεσ κάλυψθσ των 250 

κενϊν οργανικϊν κζςεων (όπωσ ςυςτινονται ςτο ίδιο ςχζδιο νόμου), με αδιάβλθτεσ 

διαδικαςίεσ μζςω ΑΕΠ, προκειμζνου να μπορζςει ο ΟΔΑΠ να ανταποκρικεί ςτα 

κακικοντά του, τθν ορκι διαχείριςθ των εςόδων των μνθμείων, αρχαιολογικϊν 

χϊρων και Μουςείων για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ. 

ε) Τποβιβαςμόσ του κλάδου των Αρχαιολόγων 

ε ςυνζχεια τθσ προβλθματικισ απουςίασ αρχαιολόγου ςτο Δ.. του υπό ίδρυςθ 
Οργανιςμοφ, αρνθτικι εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ ότι ςτουσ κλάδουσ και τισ 
ειδικότθτεσ των προϊςταμζνων, ο κλάδοσ Π.Ε. Αρχαιολόγων είναι καταφανϊσ 
ςυρρικνωμζνοσ. Αντικζτωσ, για τθν κάλυψθ αυτϊν των κζςεων επιλζγονται 



ςυςτθματικά άλλοι κλάδοι, όπωσ αυτόσ των Π.Ε. Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι για το Σμιμα Αρχαιολογικϊν Οδθγϊν και Εκδόςεων 
Ευρφτερου Ενδιαφζροντοσ (άρκρο 33.3δ), τθ κζςθ του προϊςταμζνου μπορεί να 
καταλάβει "Π.Ε. Αρχαιολόγων ι Π.Ε. Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ". Να ςθμειωκεί ότι 
ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ ςτο ΤΠ.ΠΟ.Α. περιλαμβάνει μόλισ 33 κζςεισ μονίμων 
(κεατρολόγων, μουςικολόγων, κινθματογράφου, κ.ά.) ζναντι 443 μονίμων ΠΕ 
Αρχαιολόγων, πολλοί από τουσ οποίουσ κατζχουν μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςτθν 
πολιτιςτικι διαχείριςθ (και μάλιςτα υπάρχει αντίςτοιχθ ειδικότθτα: ΠΕ 
Αρχαιολόγων με ειδικότθτα Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ). Σα επαγγελματικά 
δικαιϊματα του κλάδου ΠΕ Πολιτιςτικισ Διαχείριςθσ παραμζνουν αςαφι, πολλϊ δε 
μάλλον όταν κάποια από τα τμιματα από τα οποία αποφοιτοφν οι Π.Ε. Πολιτιςτικισ 
Διαχείριςθσ ζχουν πλζον καταργθκεί. Εν πάςθ περιπτϊςει, είναι πρωτοφανζσ για 
κλάδο με το επιςτθμονικό βάκοσ και τθν ωριμότθτα των Αρχαιολόγων να 
εμφανίηεται περιοριςμζνοσ ςε ζνα Οργανιςμό που προζρχεται από τθν ιςτορία τθσ 
Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ και το Σαμείο Αρχαιολογικϊν Πόρων και ζχει ωσ ςτόχο 
τθν υποβοικθςθ του αρχαιολογικοφ ζργου ςτα μνθμεία και τα Μουςεία τθσ 
επικράτειασ.  

 

ςτ) Διαςφάλιςθ του αρχαιολογικοφ ζργου 

Προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν ςχζςθ και τθ χρθματοδότθςθ του ςφγχρονου 

πολιτιςμοφ μζςω του ΟΠΑΔ, οι πόροι του οποίου προζρχονται από τθ διαχείριςθ 

των αρχαιολογικϊν χϊρων και των μνθμείων. Παρότι επιδιϊκουμε ςυνζργειεσ ςτον 

ςυγκεκριμζνο τομζα, πρζπει να τεκοφν όρια και προχποκζςεισ, προκειμζνου το 

ζςοδα που παράγει θ Αρχαιολογικι Τπθρεςία, ο κόποσ όλων μασ, να κατευκφνονται 

και να αξιοποιοφνται πρωτίςτωσ προσ όφελοσ των μνθμείων και των χϊρων και να 

μθν ζρκουν ςε δεφτερθ μοίρα οι ανάγκεσ αυτζσ.  

Ο ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ πρζπει να αποτελεί διαρκι μζριμνα του ΤΠΠΟΑ ςτον ίδιο 

τον προχπολογιςμό του, ο οποίοσ -όπωσ ζδειξε περίτρανα και θ φετεινι χρονιά- 

είναι αναγκαίο να ενιςχυκεί περαιτζρω ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ευκφνθσ του. 

η) Εμπορευματοποίθςθ λειτουργιϊν του δθμοςίου 

Είναι αξιοπρόςεχτθ  αναφορά ςτο άρκρο 14 περίπτωςθ ια, ςε ζςοδα του ΟΔΑΠ 

"από εκκζςεισ, αρχαιολογικά ςεμινάρια, επιςτθμονικά ςυνζδρια και πάςθσ φφςεωσ 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ εντόσ αρχαιολογικϊν χϊρων, ιςτορικϊν τόπων και 

μουςείων που διοργανϊνει ο Ο.Δ.Α.Π., το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ι 

τρίτοι, (...) από τθ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ςυνεδρίων, 

εργαςτθριακϊν επιςκζψεων, ξεναγιςεων, και από τθν ίδρυςθ και λειτουργία 

προγραμμάτων ςπουδϊν ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικά ιδρφματα". Σα ζςοδα του 

ΟΔΑΠ μποροφν να προζρχονται μόνο από εγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ τρίτων 

φορζων και όχι του δθμοςίου (ΟΔΑΠ ι ΤΠΠΟΑ), κακϊσ υπενκυμίηουμε ότι τα 



εκπαιδευτικά προγράμματα, τα ςυνζδρια, και εν γζνει οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ των 

Τπθρεςιϊν του ΤΠΠΟΑ, αλλά και των δθμόςιων πανεπιςτθμίων, εντάςςονται ςτα 

δθμόςια αγακά που προςφζρονται δωρεάν από το Κράτοσ! Σο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

του άρκρου πρζπει να αναμορφωκεί. ε καμία περίπτωςθ δεν ςυναινοφμε ςτο να 

μπει ειςιτιριο και τζλοσ για τουσ πολίτεσ ςε λειτουργίεσ που οι Τπθρεςίεσ του 

ΤΠΠΟΑ προςφζρουν δωρεάν για το κοινό. Ο πολιτιςμόσ είναι δθμόςιο αγακό. 

θ) Πρόβλεψθ αποηθμιϊςεων για ςυμμετοχι ςε υμβοφλια 

Θεωροφμε απολφτωσ απαραίτθτο θ καταβολι αποηθμίωςθσ για τα μζλθ των 

Κεντρικϊν υμβουλίων του ΤΠΠΟΑ (άρκρο 16 περίπτωςθ κ) να επεκτακεί και ςτουσ 

Γραμματείσ των υμβουλίων, που εργάηεται πζραν του ωραρίου και ςε ςυχνά 

δφςκολεσ ςυνκικεσ. Επιπλζον αντίςτοιχθ πρόβλεψθ κα πρζπει να υπάρχει και για 

τα μζλθ των Σοπικϊν υμβουλίων και τουσ Γραμματείσ τουσ, ςε περίπτωςθ που 

ςυνεδριάηουν εκτόσ ωραρίου.  

κ) Απευκείασ ανακζςεισ για τα αναψυκτιρια 

το άρκρο 4 δεν φαίνεται να επιλφεται με τρόπο επωφελι για τα δθμόςια ζςοδα το 

ακανκϊδεσ ηιτθμα των αναψυκτθρίων ςε οργανωμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

και Μουςεία τθσ χϊρασ. Αντίκετα προκρίνεται θ προβλθματικι τουλάχιςτον 

διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςε εκμιςκωτζσ με χρονικό όριο λιξθσ 

τθσ εκμίςκωςθσ τουσ, τουσ 18 μινεσ. Είναι προφανζσ ότι με τθν ςυγκεκριμζνθ 

ρφκμιςθ δφναται να δθμιουργιςει κατθγορίεσ εκμιςκϊςεων δφο ταχυτιτων με 

νομικά προβλιματα από τθν πλευρά των εκμιςκωτϊν μετά τθν λιξθ του 18μθνου, 

με τθν επίκλθςθ από πλευράσ τουσ προςτατευτικϊν διατάξεων 

περί επαγγελματικισ ςτζγθσ. Θεωροφμε ότι το ηιτθμα τθσ λειτουργίασ των 

αναψυκτθρίων και των παρεπόμενων εςόδων από τθν εκμίςκωςθ τουσ δεν μπορεί 

να αντιμετωπίηεται αποςπαςματικά αλλά ςε ζνα πλαίςιο που κα διαςφαλίηει τθν 

διαφάνεια και επωφελι για το δθμόςιο αξιοποίθςθ τουσ, τόςο αυτϊν των μεγάλων 

Μουςείων και αρχαιολογικϊν χϊρων, όςο και των αναψυκτθρίων που βρίςκονται 

ςε λιγότερο πολυςφχναςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.    

Ζθτοφμε από το Κοινοβοφλιο να προχωριςει άμεςα ςτθν απολφτωσ απαραίτθτθ 

αναδιοργάνωςθ και τον εκςυγχρονιςμό του Σ.Α.Π., λαμβάνοντασ ςοβαρά υπόψθ 

τισ παραπάνω παρατθριςεισ. 

Μζροσ Δ' (άρκ. 59): Διατάξεισ για εξαγωγι αρχαιοτιτων 

οβαρά ερωτθματικά προκαλεί το άρκρο 59 του νομοςχεδίου, με το οποίο αλλάηει 

θ παράγραφοσ 12 του άρκρου 45 του Αρχαιολογικοφ Νόμου 3028/02, που αφορά 

τα Μουςεία. τθν παράγραφο 12 προςτίκεται το εξισ: "β. Με απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που εκδίδεται 

φςτερα από γνϊμθ του Συμβουλίου, επιτρζπεται, για τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ 



κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ και εφόςον παρζχονται επαρκείσ εγγυιςεισ για τθν αςφαλι 

μεταφορά, ζκκεςθ και επιςτροφι τουσ, θ μακρόχρονθ εξαγωγι αντικειμζνων των 

ςυλλογϊν μουςείου, τα οποία μπορεί να αποτελοφν και μνθμεία, προκειμζνου να 

εκτεκοφν ςε μουςειακοφσ ι παρεμφερείσ χϊρουσ, ιδίωσ όταν θ ονομαςία του τόπου 

ζκκεςισ τουσ ταυτίηεται με ι περιζχει εκείνθ του εξάγοντοσ μουςείου και εκτίκενται 

μόνο δικζσ τουσ ςυλλογζσ. Με τθν ίδια απόφαςθ προςδιορίηονται οι ειδικότεροι 

όροι τθσ εξαγωγισ, κακϊσ και θ διάρκειά τθσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 

πενιντα (50) ζτθ, δυνάμενθ να ανανεωκεί άπαξ. Η παρ. 4 του άρκρου 34 

εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ αυτι". Ωσ γνωςτόν, θ διαδικαςία και οι όροι για 

τθν εξαγωγι αντικειμζνων αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ από τθ χϊρα για τθν 

ζκκεςι τουσ ςτο εξωτερικό, ορίηεται με ςαφινεια ςε άλλα άρκρα του Ν. 3028/02 

(άρκρα 25 και 34) και βζβαια ςε καμία περίπτωςθ ο χρόνοσ δανειςμοφ δεν αγγίηει 

τον αιϊνα, όπωσ προβλζπεται ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο!  

Με τθν ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ, ουςιαςτικά κεςμοκετείται θ μόνιμθ εξαγωγι 

αρχαιοτιτων, χωρίσ μάλιςτα να είναι ςαφζσ αν οι όροι που υπάρχουν ςτα ςχετικά 

άρκρα του Ν. 3028 για τον δανειςμό ι τθν εξαγωγι αρχαιοτιτων (λχ θ προχπόκεςθ 

να είναι δθμοςιευμζνεσ οι αρχαιότθτεσ, να υπάρχει αμοιβαία ωφζλεια, να 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί ι άλλοι λόγοι, και βεβαίωσ ο δανειςμόσ να μθν ξεπερνά 

τθν πενταετία), ιςχφουν για τα μνθμεία που καταλαμβάνει θ προτεινόμενθ διάταξθ. 

Όποιοι και αν είναι οι επικαλοφμενοι λόγοι (προβολι τθσ χϊρασ ςτο εξωτερικό, 

ςφνδεςθ με τθν Ομογζνεια), θ δυνατότθτα εξαγωγισ ενόσ μνθμείου για 100 χρόνια 

(50+50), ςε «μουςειακό ι παρεμφερι χϊρο» είναι απαράδεκτθ. Επιςθμαίνουμε ότι, 

παρόμοια απαράδεκτθ διάταξθ που υπιρχε, δυςτυχϊσ, και ςτον Ν. 3028/02, ςτο 

άρκρο 25 παρ. 2, δεν ζχει εφαρμοςτεί ποτζ.  

Ακόμθ μεγαλφτερο ερωτθματικό μασ προκαλεί θ αναφορά "ιδίωσ όταν θ ονομαςία 

του τόπου ζκκεςισ τουσ ταυτίηεται με ι περιζχει εκείνθ του εξάγοντοσ μουςείου και 

εκτίκενται  μόνο δικζσ τουσ ςυλλογζσ". Επιςθμαίνουμε το κίνδυνο, με αυτι τθ 

διάταξθ, να δοκεί θ δυνατότθτα ςε Μουςεία του εξωτερικοφ, μουςεία κλεμμζνων 

αρχαιοτιτων, ι ακόμθ και Ιδρφματα ("παρεμφερείσ χϊροι", "τόποσ ζκκεςθσ") να 

εμπλουτίηουν τισ ςυλλογζσ τουσ με ελλθνικζσ αρχαιότθτεσ με το μανδφα 

ονοματοδοςίασ αικουςϊν ι ςυλλογϊν και τισ "ευλογίεσ" του ελλθνικοφ κράτουσ. 

Ζθτάμε τθν απόςυρςθ του άρκρου 59, το οποίο, με τισ αςάφειζσ του, κα 

προκαλζςει προβλιματα τόςο ςτθν προβολι και τθν εικόνα τθσ χϊρασ ςτο 

εξωτερικό, όςο και ςτθν προςταςία των αρχαιοτιτων.  

                                     Για το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΑ,                        

H Πρόεδροσ 
 

Δζςποινα Κουτςοφμπα 

Η Γενικι Γραμματζασ 
 

Εφα Γιατρουδάκθ 
 


