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γηα ην Εζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν – Να απνθαηαζηαζεί ε λνκηκόηεηα, λα ηεξεζεί ε 

δενληνινγία, λα πξνζηαηεπζεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ 

 

ηηο 17.11.2021 εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. 558074/18.11.2021 Τπνπξγηθή απόθαζε 

κε ηίηιν: «Έγθξηζε εθπόλεζεο κειέηεο αξρηηεθηνληθνύ πξνζρεδίνπ κε ηίηιν 

«Αλαβάζκηζε, ππόγεηα επέθηαζε θαη δηαζύλδεζε κε ην «Αθξνπόι Αθξνο» ηνπ Εζληθνύ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ κε δαπάλε ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Εηαηξείαο κε ηνλ 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΛ ΑΜΚΕ», πξνο ην ζθνπό δσξεάο ηεο κειέηεο πξνο 

ην Ειιεληθό Δεκόζην.». Η ελ ιόγσ απόθαζε ππνγξάθεηαη από ηελ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ 

θαη Αζιεηηζκνύ, θ. Λίλα Μελδώλε. 

Από ηελ αθηηλνγξαθία ηεο απόθαζεο δηαθαίλεηαη ε πιήξεο απαμίσζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρώξαο. Επεηδή ε όιε δηαδηθαζία 

πξνζβάιεη θαη απαμηώλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο λα δηαρεηξηζζεί έλα -ίζσο θαη από ηα 

ζνβαξόηεξα ζέκαηα πνιηηηζκνύ- γηα ην ιόγν απηό, αηζζαλόκαζηε ππνρξέσζε -ζεβόκελνη 

ηελ αξρηηεθηνληθή παξαθαηαζήθε δηάζεκσλ Ειιήλσλ αξρηηεθηόλσλ- λα ζεσξήζνπκε ηελ 

όιε δηαδηθαζία απαμησηηθή, αλαμηνπξεπή θαη ππνηειή. 

Η εθρώξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρεηξηζκνύ ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο από ην ΤΠΠΟΑ 

ζε κία κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (ΑΜΚΕ), θαη θαη’ επέθηαζε ν απνθιεηζκόο 

ζπκκεηνρήο ειιεληθώλ αξρηηεθηνληθώλ γξαθείσλ από ηε δηαδηθαζία επηινγήο, 

πξνζβάιεη βάλαπζα ηελ εζληθή καο αμηνπξέπεηα θαη δηθαηώλεη θαη’ επέθηαζε ηελ έλλνηα 

ηνπ «ξαγηαδηζκνύ». 

Απηή ε αδηαθαλήο παξάηππε πξαθηηθή κε δσξεέο πνπ παξαθάκπηνπλ ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζνβαξώλ δεκόζησλ έξγσλ κέζσ θιεηζηώλ 

δηεζλώλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ -έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάια εξσηεκαηηθά , ζηελ 

θνηλή γλώκε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ησλ κεραληθώλ θαη ηνλ αξρηηεθηνληθό θόζκν 

ηεο ρώξαο, ζπκίδεη άιιεο επνρέο, πνπ ηέηνηεο απνθάζεηο έρνπλ αθήζεη ην 

αξρηηεθηνληθό ηνπο απνηύπσκα ζε παξαδείγκαηα θαθνδηαρείξηζεο ζεκαληηθώλ 

έξγσλ. 

Όιεο νη επξσπατθέο ρώξεο -δηαρεηξίδνληαη ην πνιηηηζηηθό ηνπο πξντόλ- ην 

αλαδεηθλύνπλ θαη ην εμάγνπλ (έξγα θαη δεκηνπξγνύο) απνθνκίδνληαο ζνβαξό νηθνλνκηθό 

όθεινο – δηόηη ην πνιηηηζηηθό αγαζό (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο) έρεη ζνβαξή 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε. 

Η ρώξα καο αληίζεηα, εηζάγεη μέλα αξρηηεθηνληθά γξαθεία απνθιείνληαο ηελ 

πιεζώξα ησλ ειιεληθώλ αξρηηεθηνληθώλ γξαθείσλ ππνβηβάδνληάο ηα ζε «θιεηήξεο» ησλ 

μέλσλ γξαθείσλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο πνπ ηα πξηκνδνηνύλ 

πνηθηινηξόπσο, αθόκε θαη νηθνλνκηθά, ώζηε λα δηεζλνπνηεζεί ε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. 



Οη ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ παξαβηάδνπλ επζέσο ην 

ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζηα Μνπζεία θαη ζηα πνιηηηζηηθά 

θηήξηα, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 Σν έξγν αλαβάζκηζεο θαη ππόγεηαο επέθηαζεο ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

απνηειεί ζνβαξή παξέκβαζε, ηόζν ζην ζεκαληηθόηεξν κνπζείν ηεο ειιεληθήο 

αξραηόηεηαο, όζν θαη ζπλνιηθά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

 Αλ ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΠΟΑ ήζειε λα δηεμάγεη δηεζλή δηαγσληζκό ηδεώλ, ρσξίο 

λα απνθιείεη ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ Ειιήλσλ αξρηηεθηόλσλ, ε αληίζηνηρε 

πξόβιεςε θαη δηαδηθαζία ππάξρεη ζην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. 

 Η δσξεά κειεηώλ δελ ζπληζηά νύηε ζεκηηό νύηε λόκηκν έξεηζκα γηα ηελ παξάθακςε ή 

ηελ αθύξσζε ηεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο ησλ αλνηρηώλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ. 

Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Ε.Ε.:  

1. Ζεηάεη από ηελ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ λα αθπξώζεη ηελ 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 558074/18.11.2021, πνπ παξαβηάδεη επζέσο ηε λνκνζεζία.  

2. Ζεηάεη από ηα θόκκαηα θαη ηνπο θνξείο λα θαηαδηθάζνπλ ηελ παξάθακςε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ αλνηρηνύ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη ηνλ εμεπηειηζηηθό 

γηα ηνλ ηερληθό θόζκν ηεο ρώξαο απνθιεηζκό ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ Ειιήλσλ 

αξρηηεθηόλσλ από έξγα παξεκβάζεσλ ζην Εζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο ρώξαο.  

3. Ζεηάεη ην εκβιεκαηηθό απηό κνπζείν λα θαηαζθεπαζζεί κε ηελ ηήξεζε ησλ 

λόκηκσλ δηαδηθαζηώλ, κε ζεβαζκό ηνπ ζεζκνύ ησλ αλνηρηώλ αξρηηεθηνληθώλ 

δηαγσληζκώλ, κε νινθιεξσκέλν, δεκόζην, θνηλσληθό θαη επηζηεκνληθό δηάινγν, κε 

δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία.  

4. Ζεηάεη λα θαηαξγεζνύλ ηα άξζξα ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε γηα ηνπο 

αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο πνπ νδεγνύλ ζε εμαηξέζεηο θαη ζηελ πξαθηηθή αρξεζηία 

ηνπ λόκνπ. Η επξσπατθή ρξεκαηνδόηεζε ελόο έξγνπ δελ κπνξεί λα είλαη ζηνηρείν γηα ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπ, κέζσ ηεο εμαίξεζήο ηνπ από ηε δηαδηθαζία ηνπ αξρηηεθηνληθνύ 

δηαγσληζκνύ.  

 

 

        Ο Πξόεδξνο                      O Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

   ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Ε.Ε.                  ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Ε.Ε. 
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