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ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΠΡΟΒΑΗ 

Δ ΜΟΤΔΙΑ, ΜΝΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ (ΦΔΚ Β΄ 2666) 

 

Ο Σύιινγνο Διιήλωλ Αξραηνιόγωλ εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο εηζόδνπ (αηέιεηα) ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπωο 

πξνβιέπεηαη ζηελ ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΑΜΔΔΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/ 

3323/27.6.2019 (ΦΔΚ Β΄ 2666). Η ανωηέρω Τποσργική Απόθαζη ζηερεί από 1
ης

 Νοεμβρίοσ 

2019 ηο δικαίωμα ελεύθερης πρόζβαζης, η οποία προβλεπόηαν ζηην προηγούμενη ΤΑ ηοσ 

2016 (ΦΔΚ Β΄ 2173), από ηοσς αρταιολόγοσς και ιζηορικούς, απόθοιηοσς ηων ανηίζηοιτων 

πανεπιζηημιακών ημημάηων, καθώς και ηοσς αποθοίηοσς μιας ζειράς ζτολών ζσναθών με 

ηο αρταιογνωζηικό ανηικείμενο. 
Σπγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε άδεηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο γηα ηνπο: 1) Πηπρηνύρνπο Ηζηνξηθώλ 

θαη Αξραηνινγηθώλ Τκεκάηωλ ηωλ Φηινζνθηθώλ Σρνιώλ, ηωλ Σρνιώλ Αξρηηεθηνληθήο ηωλ 

Αλώηαηωλ Σρνιώλ Καιώλ Τερλώλ, ηωλ Σρνιώλ Σπληήξεζεο Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Τέρλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ Τερληθώλ Σπληήξεζεο Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Τέρλεο, ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκωλ Σρνιώλ ηωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, θαζώο θαη ηωλ 

θαηόρωλ κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ηωλ ζρνιώλ απηώλ. 2) 

Πηπρηνύρνπο Μνπζεηαθώλ Σπνπδώλ ηωλ Αλώηαηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάηωλ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκωλ Σρνιώλ ηωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, θαζώο θαη ηνπο θαηόρνπο 

κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηιωλ ηωλ ζπνπδώλ απηώλ.  

Δπίζεο, νη ωξνκίζζηνη ππάιιεινη ηνπ ΥΠ.ΠΟ.Α., Τ.Α.Π.Α., Μνπζείνπ Αθξόπνιεο θαη 

Μνπζείνπ Καλειινπνύινπ θαη νη ωξνκίζζηνη θαη αλαπιεξωηέο εθπαηδεπηηθνί δηθαηνύληαη δειηίν 

ειεπζέξαο εηζόδνπ κόλν θαηά ην δηάζηεκα εξγαζίαο ηνπο. Παξάιιεια ε ΥΑ ζηεξεί ην δηθαίωκα 

ειεύζεξεο πξόζβαζεο θαη από ηνπο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο πνπ είλαη άλω ηωλ 25 εηώλ αιιά 

θαη από ηνπο ζπληαμηνύρνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α'βάζκηαο, Β'βάζκηαο θαη Γ'βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηνπο αλειίθνπο άλω ηωλ 5 εηώλ πξνεξρόκελνπο από ρώξεο εθηόο ΔΔ. 

Ζ επηθείκελε εθαξκνγή ηεο ελ ιόγω Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ζπληζηά πξωηνθαλή απαμίωζε ηωλ 

αξραηνιόγωλ, ηζηνξηθώλ, κνπζεηνιόγωλ, θαη όιωλ ηωλ απνθνίηωλ ζρνιώλ ζπλαθώλ κε ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Τν δηθαίωκα πξόζβαζεο 

ζπλδέεηαη πιένλ απνθιεηζηηθά κε ην δηάζηεκα εξγαζίαο ζην ΥΠ.ΠΟ.Α. θαη ηνπο 

επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ, αθαηξώληαο ην δηθαίωκα ειεύζεξεο πξόζβαζεο θαη επαθήο κε ην 

αληηθείκελν ζε εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαηά ηα δηαζηήκαηα εηεξναπαζρόιεζήο ηνπο ζε 

άιιεο εξγαζηαθέο ζέζεηο, ή θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαθνύο εξγαζίαο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα ή αθόκα 

θαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα έξεπλαο γηα όζνπο είλαη άλω ηωλ 25 εηώλ!  

Ο Σύιινγνο Διιήλωλ Αξραηνιόγωλ ππνζηεξίδεη αηαιάληεπηα ην δηθαίωκα διά βίοσ ειεύζεξεο 

πξόζβαζεο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο γηα όινπο ηνπο πηπρηνύρνπο ηωλ αλωηέξω 
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ηκεκάηωλ, θαζώο ε ζπρλή επαθή κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά απνηειεί θεθηεκέλν πνιιώλ 

εηώλ αιιά θαη θπζηθή ζπλέρεηα ηεο εηδίθεπζεο πνπ νη παξαπάλω θιάδνη έρνπλ επηιέμεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ηελ νπνία ζπλερίδνπλ λα εκβαζύλνπλ αλεμάξηεηα από ηελ 

εθάζηνηε εξγαζηαθή ηνπο πξαγκαηηθόηεηα, ηδίωο ζηηο ζεκεξηλέο επηζθαιείο εξγαζηαθά 

ζπλζήθεο. 

Εεηά επίζεο λα επαλέιζεη ην δηθαίωκα ειεύζεξεο πξόζβαζεο γηα ηνπο ζπκβαζηνύρνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ ΥΠ.ΠΟ.Α., είηε εξγάδνληαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή είηε όρη, γηα ηνπο 

θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο ηωλ παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ θαη ηερλνινγηθώλ ηδξπκάηωλ, 

αλεμαξηήηωο ειηθίαο, θαζώο θαη γηα ηνπο ωξνκίζζηνπο, αλαπιεξωηέο θαη ζπληαμηνύρνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

Ο Σύιινγνο Διιήλωλ Αξραηνιόγωλ ζπληνλίδεη ηε δξάζε ηνπ κε ηα ππόινηπα ζωκαηεία θαη 

ζπιιόγνπο πνπ δηακαξηύξνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζε 

κνπζεία, κλεκεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ζπκκεηέρεη ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο 

πνπ ζα γίλεη ζηηο 15 Οθηωβξίνπ ζηηο 17.00 ζην Υπ. Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ζηελ νδό 

Μπνπκπνπιίλαο. 

 


