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Κφριε Ρρωκυπουργζ, 

Ρλθροφοροφμαςτε από τα ειδθςεογραφικά μζςα ότι επίκειται θ ψιφιςθ  νομοςχεδίου που 

κα μετατρζπει ςε Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) τα πζντε μεγαλφτερα ελλθνικά 

δθμόςια μουςεία που λειτουργοφν ωσ ανεξάρτθτεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ (Εκνικό 

Αρχαιολογικό, Βυηαντινό και Χριςτιανικό, Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ, Μουςείο 

Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ και Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου). Ρρόκειται για τα ςθμαντικότερα 

δθμόςια μουςεία που αποτελοφςαν πάντα αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ 

και λειτουργοφν ςτθν ελλθνικι επικράτεια ωσ αντιπρόςωποι μεγάλων γεωγραφικϊν περιοχϊν 

και των πολιτιςμϊν που αναπτφχκθκαν ςε αυτζσ. 

Μια τζτοια ςοβαρι –νομικοφ, διοικθτικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα- μεταρρφκμιςθ, θ 

οποία παρουςιάηεται ωσ τετελεςμζνο γεγονόσ, αφορά ςε οργανιςμοφσ που βρίςκονται ςτον 

πυρινα τθσ προςταςίασ, διαχείριςθσ και προβολισ τθσ ελλθνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Θα 

ζπρεπε, λοιπόν, να  ζχουν τουλάχιςτον ενθμερωκεί οι εμπλεκόμενοι φορείσ και να τουσ δοκεί θ 

ευκαιρία να εκφράςουν τεκμθριωμζνα τθν άποψι τουσ. 

Το Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ (ΑΜΘ), το αρχαιότερο Μουςείο τθσ Μακεδονίασ, 

ςυνιςτά μζςω των ςυλλογϊν του, που αρικμοφν περιςςότερα από 50.000 αρχαία αντικείμενα 

από όλο τον μακεδονικό χϊρο, τθ ηωντανι ιςτορία τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ ςτθ βόρεια 

Ελλάδα, μια υπθρεςία που ιδρφκθκε λίγεσ μόλισ μζρεσ μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Μακεδονίασ 

το 1912. Ο Μανόλθσ Ανδρόνικοσ, μια από τισ πιο εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ τθσ ελλθνικισ 

αρχαιολογίασ, ανζφερε ιδθ από το 1974 ότι το ΑΜΘ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «το Εκνικό 

Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ  Βόρειασ Ελλάδασ». Και πράγματι, αποτελεί το κεντρικό 

μθτροπολιτικό μουςείο τθσ Μακεδονίασ. Οι πλοφςιεσ δραςτθριότθτζσ του, χάρθ ςτθ μεγάλθ 

απιχθςι τουσ, το ζχουν αναδείξει ςε ζνα ςφγχρονο εξωςτρεφζσ μουςείο που βρίςκεται ςε 

ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με τθν κοινωνία των πολιτϊν.  

Από το 2006, μετά τθν ανακαίνιςθ και τον εκςυγχρονιςμό του, λειτουργεί με 9 μόνιμεσ 

καινοτόμεσ εκκζςεισ και ζχει οργανϊςει 33 αρχαιολογικζσ και 76 εικαςτικζσ περιοδικζσ εκκζςεισ 

με ςυμμετοχι 352 καλλιτεχνϊν από 45 χϊρεσ, 43 εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και 

ενιλικεσ, πειραματικά εργαςτιρια, 77 επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ με 1030 επιςτιμονεσ από 236 

φορείσ και 35 χϊρεσ, διαλζξεισ από 200 προςωπικότθτεσ των γραμμάτων, 1045 εκδθλϊςεισ 

ευρφτερου πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ και 7 πρωτοποριακζσ ςυμμετοχικζσ ψθφιακζσ δράςεισ 

ςτον καιρό τθσ πανδθμίασ. Επίςθσ, προβάλλοντασ τον ελλθνικό πολιτιςμό το ΑΜΘ ζχει 

ςυμμετάςχει  ςε 26 εκκζςεισ αρχαιοτιτων ςτο εξωτερικό, ενϊ οι μζχρι ςιμερα 46 εκδόςεισ του  

τεκμθριϊνουν το ερευνθτικό, επιςτθμονικό και εκπαιδευτικό ζργο του. Ραράλλθλα, με 

καινοτόμα προγράμματα που εκτελεί μόνο του ι ςε δθμιουργικι ςυνεργαςία με ερευνθτικοφσ 

και επιχειρθματικοφσ φορείσ (τζςςερα τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο με ςυνολικό προχπολογιςμό 

φψουσ 995.000 €) εξαςφαλίηει ςτθ χϊρα ςθμαντικοφσ πόρουσ από τα Διαρκρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 



Ππωσ μπορείτε να διαπιςτϊςετε, το ΑΜΘ είναι ζνα δθμόςιο μουςείο που θ δραςτθριότθτά 
του δεν ζχει τίποτα να ηθλζψει από άλλα μουςεία ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, με όποιο νομικό 
κακεςτϊσ κι αν λειτουργοφν αυτά. Αναρωτιόμαςτε, λοιπόν, ποιο πλεονζκτθμα ζχει να προςφζρει 
θ αλλαγι του νομικοφ κακεςτϊτοσ του;  

Ζνα επιχείρθμα υπζρ τθσ μετατροπισ των μεγάλων Μουςείων ςε ΝΡΔΔ είναι ότι αυτά κα 
αποκτιςουν οικονομικι αυτονομία και αυτοδιαχείριςθ. Πςοι δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο του 
πολιτιςμοφ γνωρίηουν πολφ καλά ότι τα μουςεία δεν μποροφν να αυτοχρθματοδοτθκοφν όςο 
δθμοφιλι κι αν είναι, όςεσ δραςτθριότθτεσ κι αν αναπτφξουν. Σε καμία χϊρα του κόςμου, 
άλλωςτε, τα μουςεία δεν είναι πλιρωσ αυτοχρθματοδοτοφμενα. Ακόμθ και ςε χϊρεσ όπωσ οι 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ, που θ οικονομία λειτουργεί με απόλυτουσ όρουσ ελεφκερθσ 
αγοράσ, υπάρχουν εμβλθματικά μουςεία (βλ. Smithsonian Institute) που χρθματοδοτοφνται κατά 
το μεγαλφτερο μζροσ από το κράτοσ.  

Αναρωτιόμαςτε, λοιπόν, από ποφ κα εξαςφαλιςτοφν οι λειτουργικοί πόροι των μεγάλων 
αυτϊν Μουςείων; Θ ιδιωτικι χορθγία είναι μια από τισ προτεινόμενεσ λφςεισ και αςφαλϊσ είναι 
ευπρόςδεκτθ. Επ’ ουδενί όμωσ δεν κα πρζπει να αναδειχκεί ωσ θ εγγυιτρια τθσ βιωςιμότθτασ 
των Μουςείων. Θ ιδιωτικι χορθγία υφίςταται άλλωςτε ωσ κεςμόσ από πάντα. Τι εμποδίηει, 
λοιπόν, τθ χριςθ τθσ ςτο ιδθ υπάρχον πλαίςιο; Μιπωσ αυτό που εντζλει χρειάηεται είναι απλϊσ 
να ανακεωρθκεί ο τρόποσ που ιδθ λειτουργεί ςτθ χϊρα μασ, αντί να μεταλλαχκεί θ νομικι, και 
όχι μόνον, υπόςταςθ του επιχορθγοφμενου; 

Ζνα άλλο μείηον κζμα που μασ απαςχολεί κ. Ρρωκυπουργζ είναι ότι ο ΟΔΑΡ (πρϊθν Ταμείο 
Αρχαιολογικϊν Ρόρων) κα ςτερθκεί τα ζςοδα των μεγάλων Μουςείων, μζροσ των οποίων 
διανζμονται ςτα υπόλοιπα μικρότερα περιφερειακά μουςεία τθσ χϊρασ. Τι κα ςυμβεί ςε αυτι 
τθν περίπτωςθ; Θα αυξθκεί θ κρατικι χρθματοδότθςι τουσ ι κα κλείςουν οριςτικά; 

Επίςθσ, επανειλθμμζνα ζχει διατυπωκεί θ άποψθ ότι θ μετατροπι των πζντε μεγάλων 

Δθμόςιων Μουςείων ςε ΝΡΔΔ κα προςδϊςει ςε αυτά διοικθτικι ευελιξία, ϊςτε να ενεργοφν 

άμεςα και αποτελεςματικά χωρίσ αγκυλϊςεισ. Κατά τθ γνϊμθ μασ, το εξαιρετικά πλοφςιο ζργο 

του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ κάκε άλλο παρά διοικθτικζσ αγκυλϊςεισ ι 

δυςτοκίεσ καταδεικνφει. Αντικζτωσ, ασ μθν ξεχνάμε πωσ μεγάλο μζριςμα ευκφνθσ ςτθν όποια 

δυςλειτουργία του υπάρχοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου πρζπει να αποδοκεί ςε ζνα ΝΡΔΔ του ΥΡΡΟΑ, 

το πρϊθν ΤΑΡΑ. Για παράδειγμα, χάρθ ςτισ «άμεςεσ» ενζργειζσ του, τα τελευταία τζςςερα 

χρόνια δεν λειτουργεί το αναψυκτιριο του ΑΜΘ, κάτι που προκαλεί ζντονθ δυςαρζςκεια ςτουσ 

επιςκζπτεσ! 

Από τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ μζλθμα του νομοκζτθ και των εκάςτοτε κυβερνιςεων 
είναι θ διαςφάλιςθ του κρατικοφ χαρακτιρα των Μουςείων, γεγονόσ που εγγυάται τον εκνικό 
προςανατολιςμό τθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ του κράτουσ. Για τον λόγο αυτόν, θ διοίκθςι τουσ 
γινόταν ανζκακεν από κρατικοφσ λειτουργοφσ και όχι από Διοικθτικά Συμβοφλια που κα 
αλλάηουν κάκε φορά μαηί με τισ κυβερνιςεισ.  

Με αυτι τθν επιςτολι, εμείσ οι εργαηόμενοι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ 

κζλουμε να επιςθμάνουμε πωσ ωσ κρατικοί λειτουργοί εργαηόμαςτε μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 

Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, προβάλλοντασ και προςτατεφοντασ με απόλυτθ επιτυχία τισ ςυλλογζσ 

του μουςείου για τισ γενιζσ του ςιμερα αλλά και του αφριο. Δθλϊνουμε πωσ τα μεγάλα δθμόςια 

μουςεία τθσ χϊρασ, ςτα οποία το ελλθνικό κράτοσ ζχει επενδφςει από τθν ίδρυςι του μεγάλο 

μζροσ κρατικϊν πόρων και εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ όλων των ειδικοτιτων, 

αποτελοφν ανεκτίμθτθ εκνικι παρακατακικθ και πιςτεφουμε πωσ ζτςι πρζπει να παραμείνουν.  

Με βακφ ςεβαςμό,  

 

Οι εργαηόμενοι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ  

 



ΑΒΑΜΙΚΑΣ ΤΥΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΣΥΝΤΘΘΤΙΑ 

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΜΑΙΑ , ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΑΡΟΚΑΤΑΝΙΔΘΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΘΣ 

ΑΡΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΓΝΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΑΒΑΝΙΤΑΚΘ  ΑΝΝΑ,  ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΑΚΟΥΔΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΑΤΑΚΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΒΑΚΑΛΟΡΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΒΛΑΧΟΡΟΥΛΟΥ ΩΞΑΝΘ, ΓΑΦΙΣΤΙΑ 

ΓΚΑΛΙΝΙΚΘ ΣΤΥΛΙΑΝΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΓΟΥΔΕΛΘ ΧΙΣΤΙΝΑ, ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΗΑΧΑΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΘ, ΒΟΘΘΘΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΗΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΘ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΗΙΩΓΑΝΑ  ΜΕΟΡΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΗΩΓΑΦΟΥ  ΘΛΕΚΤΑ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΙΟΔΑΝΙΔΟΥ ΟΥΑΝΙΑ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΚΑΑΜΡΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΘΣ 

ΚΑΙΚΑΣ ΡΕΙΚΛΘΣ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΚΑΟΛΙΔΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ, ΣΥΝΤΘΘΤΘΣ 

ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΧΘΣΤΟΣ, ΧΘΜΙΚΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΚΙΜΙΤΗΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΓΑΤΘΣ 

ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΛΑΗΑΝΑ ΡΑΑΣΚΕΥΘ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΛΟΥΚΜΑ ΜΑΙΑ , ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

ΜΑΝΟΥΣΙΔΑΚΘ ΗΑΜΡΙΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΜΑΥΟΒΙΤΟΥ  ΕΛΡΙΔΑ, ΕΓΟΔΘΓΟΣ 

ΜΑΥΟΜΜΑΤΘ ΚΥΙΑΚΘ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΟΝΩΑ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΜΙΧΑΛΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΘ, ΣΥΝΤΘΘΤΙΑ 



ΜΟΝΕΔΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΘ, ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Θ/Υ 

ΜΡΕΧΤΣΘ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΜΡΟΓΔΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΜΥΤΑΚΟΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ, ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

ΝΑΗΛΘΣ  ΙΩΑΝΝΘΣ, ΧΘΜΙΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΑΛΛΘ ΟΥΑΝΙΑ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΡΑΛΤΑΝΤΗΘ ΚΥΙΑΚΘ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΡΑΝΕΛΑ ΡΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΟΡΟΥΛΟΥ ΑΘΘΝΑ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΓΙΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΘ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΑΡΑΧΑΤΗΑΚΘ ΓΕΩΓΙΑ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΡΛΙΑΚΟΣ ΧΘΣΤΟΣ, ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΘΣ 

ΣΕΕΤΙΔΟΥ ΔΘΜΘΤΑ, ΡΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΣΙΑΜ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ, ΑΧΑΙΟΦΥΛΑΚΑΣ 

ΣΟΦΙΑΝΟΡΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ, ΣΥΝΤΘΘΤΙΑ 

ΤΣΑΓΚΑΑΚΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΤΣΕΚΜΕΣ ΓΕΩΓΙΟΣ, ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

ΤΣΟΥΓΓΑΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΥΣΑΝΘΘ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 

ΧΑΤΗΘ ΜΕΛΑΧΙΝΘ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ 

ΧΑΤΗΘΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΡΘ, ΑΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

  



 

Πίνακασ αποδεκτϊν προσ κοινοποίθςθ 
  
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  

2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτιςμοφ  

3. Γραφείο κ. Υπθρεςιακοφ Γραμματζα Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  

4. Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ  

5. Κεντρικζσ, Ρεριφερειακζσ και Ειδικζσ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ  

6. Σφλλογοσ Ελλινων Αρχαιολόγων  

7. Ρανελλινια Ζνωςθ Συντθρθτϊν Αρχαιοτιτων  

8. Ρανελλινια Ζνωςθ Υπαλλιλων Φυλάξεωσ Αρχαιοτιτων  

9. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Διοικθτικϊν Υπαλλιλων Ρτυχιοφχων Ανωτάτων Σχολϊν ΥΡΡΟΑ  

10. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εργατοτεχνιτϊν ΥΡΡΟΑ  

11. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Μονίμων Υπαλλιλων ΥΡΡΟΑ Κλάδων Δ.Ε.  

 


