
ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. …….. 

 
Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 54 του Ν.  4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174). 
β) του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226) 
γ) του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές, ∆ιαδικασίες 
και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34) 
δ) του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήµατος ελέγχου για τη 
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισµού 
και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισµού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
210) 
ε) του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153). 
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 
ζ) της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των 
νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107). 
2. Το Π.∆. 65/2001 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 147) 
3. Το Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) 
4.  Το Π.∆. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄ 152). 
5. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153) 
6. Την αριθ.Υ301/25-6-2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός της σειράς 
τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 1594) 
7. Την αρ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄  2105). 

      8. Την από ………… απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης,  
9.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 



10. Την αρ. ……………..  Γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µετά από 
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Αθλητισµού.         

 

αποφασίζουµε: 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο  

Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Η αποστολή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού συνοψίζεται στους 
παρακάτω βασικούς άξονες: 

1. Την προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, τη διάσωση, την προστασία, την 
ανάδειξη και την προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς (υλικής και 
άυλης, κινητής και ακίνητης).  

2. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

3. Την διάχυση των πολιτιστικών προϊόντων µεταξύ των πολιτών, τη δηµιουργική 
συµµετοχή τους στην σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την ευαισθητοποίησή τους 
για την προστασία του πολιτιστικού αποθέµατος. 

4. Την προβολή του Ελληνικού Πολιτισµού παγκοσµίως αλλά και την ενθάρρυνση 
των διεθνών συνεργασιών για θέµατα διαχείρισης - προστασίας της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς.  

5. Την συστηµατική καλλιέργεια, διάδοση και εµπέδωση στην κοινωνική συνείδηση 
του αθλητικού πνεύµατος. 

6. Την διασφάλιση των αξιών του Ολυµπισµού και τη διάδοσή τους σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

7. Την επιστηµονική διάγνωση και τεκµηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας 
και η αποτύπωση τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, µε την επακόλουθη 
εξειδίκευση σε επιχειρησιακά προγράµµατα και τακτικές δράσεις, ενέργειες και έργα. 



 

¶Άρθρο  

∆ιάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού  

 

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού διαρθρώνεται ως εξής:  

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού  

β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού  

γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού 

δ)Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού  

ε) Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 
Σύγχρονης ∆ηµιουργία υπαγόµενη στον Υπουργό. 

στ)Αυτοτελής ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόµενη 
στον Υπουργό.  

ζ) Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου υπαγόµενο στον Υπουργό 

η) Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού υπαγόµενο στον Υπουργό 

θ) Αυτοτελές Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων υπαγόµενο στον Υπουργό 

ι) Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
υπαγόµενο στον Υπουργό 

2. Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 

 αα. Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

 ββ. Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 

 γγ. Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού 

 δδ. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 εε. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  



στστ) Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού, η οποία συστάθηκε µε την υπ`αριθµ. 
ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29-12-2000 (ΦΕΚ 1620Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει, υπαγόµενη στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού 

 ζζ) Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), η οποία συστήθηκε µε 
το Π∆ 97/1999 (ΦΕΚ: 104Α/26-05-1999) 

3. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  

αα. Γενική ∆ιεύθυνση Αθλητισµού 

ββ. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους 

4. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού λειτουργούν επίσης σύµφωνα µε τις 
κείµενες σχετικές διατάξεις:  

αα. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, 

ββ. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

γγ. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 

δδ). Αυτοτελές Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων υπαγόµενο στον Υπουργό (αρ. 
67 Ν.1943/91 ) 

 

Άρθρο  

Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού 

Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό και τον Υφυπουργό στο 
έργο τους, ανήκει µεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς 
ενηµέρωση του προϊσταµένου µέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιµέλεια της αλληλογραφίας τους, η τήρηση 
του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για ότι αφορά την επικοινωνία τους 
µε τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και 
τους δηµόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση 
των εθιµοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται δε, σε ότι αφορά την οργάνωση και 
τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο  



Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς Γραµµατείς στην άσκηση των καθηκόντων 
τους, έχουν την επιµέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών 
αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνίας τους µε τις Υπηρεσίες και τους 
πολίτες και µελετούν σε ειδικά θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς 
τους, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε 
φορά ισχύουσες διατάξεις. 

  



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Αυτοτελείς Μοναδες  

Ά ρ θ ρ ο ……. 

 

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 
Σύγχρονης ∆ηµιουργίας 

Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής και 
Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Σύγχρονης ∆ηµιουργίας είναι η 
χάραξη πολιτιστικής πολιτικής και η εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος, η 
υλοποίηση και ο συντονισµός αυτού, η διαχείριση του πολιτιστικού αποθέµατος 
και η προβολή των στρατηγικών επιλογών που άπτονται της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και του σύγχρονου πολιτισµού. 

 

2. Η Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
και Σύγχρονης ∆ηµιουργίας λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και διακρίνεται 
σε τρεις (3) µονάδες: 

α. Στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού ∆ράσεων ανήκουν οι 
αρµοδιότητες  
α.α. κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασµού και διαµόρφωση διαδικασιών για την 
υλοποίηση αυτού  
ββ.  συντονισµό των οριζόντιων δράσεων για τη διαχείριση του πολιτιστικού 
αποθέµατος  
β. Στη Μονάδα ∆ιαχείρισης και Προστασίας Πνευµατικών και Λοιπών 
∆ικαιωµάτων ανήκουν οι αρµοδιότητες  
αα.- η χάραξη πολιτικής στον τοµέα της προστασίας των πνευµατικών και λοιπών 
δικαιωµάτων 
ββ. η  διαχείριση του νοµικού πλαισίου της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του 
σύγχρονου πολιτισµού 
γ. Στη Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας ανήκουν οι αρµοδιότητες  
αα. η προβολή στρατηγικών επιλογών µε ενιαίο τρόπο,  
ββ. η αξιοποίηση του υλικού και των αποτελεσµάτων, στρατηγικών που 
εφαρµόζονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής και  
γγ. η οργάνωση δράσεων δηµοσιότητας για την προώθηση και προβολή κεντρικών 
πολιτικών. 

 



 

Άρθρο …… 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι  η παρακολούθηση, συµµετοχή και προώθηση των 
θεµάτων πολιτισµού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

2. Η  ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από 
τα εξής Τµήµατα:  

α) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 

β) Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 3.  α) Στο Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες : 

αα) Η παρακολούθηση των θεµάτων πολιτισµού που συζητούνται σε διεθνές επίπεδο 
και η κατάρτιση Συµβάσεων εκτελεστικών Προγραµµάτων ∆ιµερούς Πολιτιστικής 
Συνεργασίας της Ελλάδος µε ξένες χώρες, η συµµετοχή της χώρας σε γεγονότα που 
αφορούν τον πολιτισµό στο εξωτερικό, και η συνεργασία του Υπουργείου 
Πολιτισµού & Αθλητισµού µε τις ξένες διπλωµατικές αρχές και τα ξένα Πολιτιστικά 
Ιδρύµατα στην Ελλάδα. 

ββ) Η συµµετοχή και εκπροσώπηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
στις διαδικασίες κατάρτισης προγραµµάτων πολιτιστικής πολιτικής και συνεργασίας 
µε τις οργανώσεις του Απόδηµου Ελληνισµού, µε τις δραστηριότητες του θεσµού 
«Παγκόσµια Πρωτεύουσα» και στο πλαίσιο των οργάνων ∆ιεθνών Οργανισµών  

γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων για την διεθνή προβολή του σύγχρονου πολιτισµού 
στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής.  

β) Στο Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες: 

αα) Η παρακολούθηση των θεµάτων πολιτισµού που συζητούνται στα θεσµικά 
Όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). 

ββ) Η διαµόρφωση των ελληνικών θέσεων και προτάσεων και η προώθησή τους στα 
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.  

γγ) Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων για τη συµµετοχή σε προγράµµατα εθνικής, 
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και στο θεσµό «Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης» 

δδ) Ο συντονισµός και η προβολή του Προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα 

εε) Η τήρηση Αρχείου Τευχών της Επίσηµης Εφηµερίδας Ε.Ε. και λοιπών Εντύπων 
και Εκδόσεων Ε.Ε., που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. 



 

Άρθρο …… 

Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού 

Στο Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού ανήκουν οι ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 

αα) Η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα Επιχειρησιακά Σχέδια των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

ββ) Η παρακολούθηση των αναγκαίων στοιχείων της πολιτικής του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και ο προσδιορισµός (µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα) των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων αυτού.  

γγ) Η εποπτεία των στοιχείων των ηλεκτρονικών εφαρµογών του Υπουργείου και των 
στοιχείων της µισθοδοσίας, την παρακολούθηση του Προγράµµατος ∆ράσης και των 
αιτηµάτων επιχορήγησης του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για την έκδοση 
στατιστικών στοιχείων καθώς και την υποβολή προτάσεων για την προώθηση του 
πολιτιστικού έργου του Υπουργείου. 

 

Άρθρο …… 

 Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Στο αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες : 

αα) Ο σχεδιασµός και η κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναµόρφωση νοµοθετικών και 
κανονιστικών ρυθµίσεων, σε συνεργασία µε την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση, 
καθώς και η διενέργεια διαβουλεύσεων µε εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και 
των ενδιαφερόµενων οµάδων επί των προτεινόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων,  

ββ) Η µέριµνα για τη νοµοτεχνική επεξεργασία, την προώθηση και παρακολούθηση 
της διαδικασίας µέχρι τη δηµοσίευση των σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων και των 
κανονιστικών αποφάσεων που αναφέρονται στις αρµοδιότητες του υπουργείου και 
των εποπτευόµενων  φορέων,  

γγ) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαµβάνουν την 
εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθµίσεων, µε σκοπό την τήρηση των αρχών καλής 
νοµοθέτησης,  

δδ) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών 
Ρυθµίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς 
νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις, 

εε) Η επισήµανση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων του Υπουργείου 
που χρήζουν απλούστευσης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης. Η 
συλλογή, ταξινόµηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της 
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης του ν.3133/2003 κωδικοποιούµενες ρυθµίσεις 
ή ρυθµίσεις των νοµικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναµόρφωσης, 

στστ) Η σύνταξη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων του άρθρου 9 ν. 4048/2012. 



ζζ) Η συµµετοχή υποχρεωτικά στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου 
και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών. 

ηη) Η µέριµνα για την παροχή πληροφοριών σε θέµατα ερµηνείας των κειµένων 
διατάξεων, εκτός της γνωµοδότησης σε υποβαλλόµενα ερωτήµατα που ανήκει στην 
αρµοδιότητα του Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου.  

θθ) Η εξέταση προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού ΠΕΚΑ κατά τις 
διατάξεις του αρ.8 ν.3200/55, όπως ισχύουν, κατά αποφάσεων Γενικών Γραµµατέων 
Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων και η σύνταξη σχεδίου απόφασης επί αυτών, σε 
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου. 

ιι) Οι αντικρούσεις αιτήσεων αναστολών και ακυρώσεων στο ΣτΕ για θέµατα 
αρµοδιότητας του Υπουργείου 

ιαια) Η επεξεργασία των συµβάσεων κάθε είδους (εκτελέσεως έργων, αναθέσεων 
µελετών κλπ) που διαβιβάζονται σε αυτό. 

ιβιβ) Η συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία και σύνταξη των σχετικών απαντήσεων 
στο πλαίσιο άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

 

Άρθρο …… 

Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Στην αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες : 
 
αα) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (Internal control) του 
Υπουργείου και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, 

ββ) Ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νοµιµότητας και 
κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή 
κατευθυντήρια γραµµή εφαρµογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού 
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, 

γγ) Η αξιολόγηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας 
των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του 
βάσει της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης), 

δδ) Η αξιολόγηση του προγραµµατισµού του σχεδιασµού και της εκτέλεσης των 
λειτουργιών του Υπουργείου, 

εε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και 
εµφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της 
περιουσίας του φορέα µε την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του 
µισθολογικού κόστους, για τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης και 
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους 
στο µέλλον, 

στστ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς 
ασφαλιστικές δικλίδες/ µηχανισµοί ελέγχου, 

ζζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης 
προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών (και λοιπών) αναφορών. 



ηη) Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης και 
ελέγχου του Υπουργείου. 

θθ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου. 

ιι) Η διενέργεια οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου των δηµοσίων υπόλογων και 
δηµοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο. 

ιαια) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας 
δικαιολογητικών πληρωµής δηµόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωµής. 

ιβιβ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειµενικής αδυναµίας απόδοσης λογαριασµού 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής. 

ιγιγ) Η επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν 
µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε 
εποπτευόµενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν µονάδα 
εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Άρθρο …. 

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
είναι: 

Η διαµόρφωση και εποπτεία της πολιτικής για την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, 
συντήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδος, τόσο της 
υλικής όσο και της άυλης. 

Ο Συντονισµός, η εποπτεία και η µέριµνα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία, 
την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας, την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των υπαγοµένων σε αυτήν 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Στη Γενική ∆ιεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, το οποίο υποστηρίζει το 
επιστηµονικό και διοικητικό έργο και διεκπεραιώνει το γραµµατειακό έργο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 



2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς συγκροτείται από τις 
Κεντρικές, Περιφερειακές, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα ∆ηµόσια Μουσεία. 
Ειδικότερα: 

Κεντρική Υπηρεσία 

1. ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
2. ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
3. ∆ιεύθυνση Μουσείων 
4. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Τεκµηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 
5. ∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 
6. ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 
7. Τµήµα Γραµµατείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και Συµβουλίου 

Μουσείων 

Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Πενήντα δύο (52) Εφορείες Αρχαιοτήτων (στο εξής ΕΦ.Α) 

Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 

1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 

∆ηµόσια Μουσεία 

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
2. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
3. Επιγραφικό – Νοµισµατικό Μουσείο 
4. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 
6. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 
7. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων 

–Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Επιχειρησιακοί στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 



1. Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της ∆ιεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων είναι: 

Η εναρµόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς για θέµατα διατήρησης, προστασίας,  ανάδειξης, οργάνωσης, 
διαµόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών 
τόπων, που χρονολογούνται έως τον 4ο  αιώνα µ.Χ. 

Ο συντονισµός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων 
∆ηµόσιων Έργων 

2. Η ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αποτελείται από τα 
εξής Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων Μνηµείων και 
Αρχαιολογικών Έργων.  

β) Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και 
Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών.  

γ) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών 
στο Πλαίσιο Μεγάλων ∆ηµοσίων Έργων. 

3. α) Το Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων Μνηµείων 
και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαµόρφωση και 
τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών τόπων, την 
επιστηµονική µελέτη των συναφών ζητηµάτων, καθώς και τη διαχείριση των 
σχετικών δεδοµένων του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου.  

ββ) Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως 
την τελική δηµοσίευση των σχετικών αποτελεσµάτων και τη λήψη µέτρων 
συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρηµάτων.  

γγ) Την αρχαιολογική τεκµηρίωση και  παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των 
έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία ή πλησίον 
µνηµείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώµης για την έγκριση 
µελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών. 

δδ) Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαµόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, 
συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, 
που πραγµατοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
(εκτός των ∆ηµοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την 



προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την 
παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων ή προγραµµάτων έως την οριστική 
παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδοµένων για αυτά. 

εε) Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράµµατος ∆ράσης των Εφορειών 
Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για 
την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, σε συνεργασία µε 
λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Την εποπτεία των υπαγοµένων στη ∆ΙΠΚΑ 
Επιστηµονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων.  

στστ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων για 
την πραγµατοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη 
χορήγηση σχετικών αδειών. 

ζζ) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέµατα του Τµήµατος στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 

ηη) Την τήρηση στατιστικών δεδοµένων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 
το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά µε την επισκεψιµότητα των 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. 

β) Το Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων 
και Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών είναι αρµόδιο 
για: 

αα) Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες, που 
διενεργούν επιστηµονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισµοί της ηµεδαπής µε 
εξειδίκευση στον τοµέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες 
αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, καθώς 
και τις συστηµατικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των 
οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3028/2002. 

ββ) Τη µέριµνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων 
στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών 
αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισµού στο 
εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή 
ινστιτούτων µε έδρα την Ελλάδα.  

γγ) Το χειρισµό των διεθνών αρχαιολογικών θεµάτων που αφορούν σε ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς ή Θεσµικά Όργανα, καθώς και το χειρισµό διακρατικών και 
µορφωτικών προγραµµάτων για την πολιτιστική κληρονοµιά, προγραµµατικών και 
επιστηµονικών συµφωνιών και ανταλλαγών επιστηµονικών αποστολών, την υποδοχή 



και ενηµέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεµάτων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  

δδ) Την ενηµέρωση επί θεµάτων που άπτονται µνηµείων της αρµοδιότητας του 
Τµήµατος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

εε) Τη χορήγηση αδειών µελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την 
εισήγηση προς τη συναρµόδια ∆ιεύθυνση επί αιτηµάτων δειγµατοληψίας 
αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς.  

στστ) Την προώθηση αιτηµάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου 
εκτελούνται συστηµατικές αρχαιολογικές έρευνες . 

ζζ) Την παρακολούθηση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους 
συµβαλλόµενους. 

ηη) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέµατα του Τµήµατος στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 

γ) Το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων ∆ηµοσίων Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα) Το συντονισµό,  σχεδιασµό και  προγραµµατισµό των ερευνητικών εργασιών που 
προηγούνται της δηµοπράτησης του έργου.  

ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραµµατισµού και του χρονοδιαγράµµατος 
του αρχαιολογικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου καθώς και των 
προβλεπόµενων έργων προστασίας και ανάδειξης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων 
και ιστορικών τόπων. 

γγ) Το σχεδιασµό και προγραµµατισµό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την 
παρακολούθηση του αρχαιολογικού µέρους του φυσικού αντικειµένου καθώς και την 
ενδεχόµενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών 
εργασιών. 

 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 



Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της  ∆ιεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων είναι:   

Η εναρµόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς για θέµατα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, 
διαµόρφωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, ιστορικών τόπων, 
που χρονολογούνται από τον 4ο αι. µ. Χ. έως και το 1830, καθώς και νεώτερων 
θρησκευτικών µνηµείων µετά το 1830, σε συνεργασία µε λοιπές συναρµόδιες 
Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Ο  συντονισµός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων 
∆ηµόσιων Έργων. 

2. Η ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αποτελείται από 
τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και 
Αρχαιολογικών Έργων 

β) Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και 
Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών. 

γ) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών 
στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραµµάτων. 

. 3.α) Στο Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνηµείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρµόδιο για:  

αα) Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαµόρφωση και 
τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, ιστορικών τόπων και νεώτερων 
θρησκευτικών µνηµείων, την επιστηµονική µελέτη των συναφών ζητηµάτων, καθώς 
και τη διαχείριση των σχετικών δεδοµένων του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου.  

ββ) Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως 
την τελική δηµοσίευση των σχετικών αποτελεσµάτων και τη λήψη µέτρων 
συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρηµάτων.  

γγ) Την αρχαιολογική τεκµηρίωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των 
έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία ή πλησίον 
µνηµείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώµης για την έγκριση 
µελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών. 



δδ) Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαµόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, 
συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, 
που πραγµατοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες 
(εκτός των ∆ηµοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την 
προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την 
παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων ή προγραµµάτων έως την οριστική 
παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδοµένων για αυτά. 

εε) Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράµµατος ∆ράσης των Εφορειών 
Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για 
την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, σε συνεργασία µε 
λοιπές αρµόδιες οργανικές µονάδες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Την εποπτεία των υπαγοµένων στη ∆ΒΜΑ 
Επιστηµονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων.  

στστ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων για 
την πραγµατοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη 
χορήγηση σχετικών αδειών. 

ζζ) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέµατα του Τµήµατος στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 

ηη) Την τήρηση στατιστικών δεδοµένων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες 
υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 
το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά µε την επισκεψιµότητα των 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. 

β) Το Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων 
και Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών είναι αρµόδιο 
για: 

αα) Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης µορφής αρχαιολογικές έρευνες, που 
διενεργούν επιστηµονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισµοί της ηµεδαπής µε 
εξειδίκευση στον τοµέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες 
αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, καθώς 
και τις συστηµατικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των 
οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3028/2002. 

ββ) Τη µέριµνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων 
στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών 
αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισµού στο 
εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή 
ινστιτούτων µε έδρα την Ελλάδα.  



γγ) Το χειρισµό των διεθνών αρχαιολογικών θεµάτων που αφορούν σε ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς ή Θεσµικά Όργανα, καθώς και το χειρισµό διακρατικών και 
µορφωτικών προγραµµάτων για την πολιτιστική κληρονοµιά, προγραµµατικών και 
επιστηµονικών συµφωνιών και ανταλλαγών επιστηµονικών αποστολών, την υποδοχή 
και ενηµέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεµάτων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  

δδ) Την ενηµέρωση επί θεµάτων που άπτονται µνηµείων της αρµοδιότητας του 
Τµήµατος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

εε) Τη χορήγηση αδειών µελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την 
εισήγηση προς τη συναρµόδια ∆ιεύθυνση επί αιτηµάτων δειγµατοληψίας 
αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς.  

στστ) Την προώθηση αιτηµάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου 
εκτελούνται συστηµατικές αρχαιολογικές έρευνες . 

ζζ) Την παρακολούθηση των προγραµµατικών συµβάσεων του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους 
συµβαλλόµενους. 

ηη) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέµατα του Τµήµατος στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο. 

γ) Το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για: 

αα) Το συντονισµό, σχεδιασµό και  προγραµµατισµό των ερευνητικών εργασιών που 
προηγούνται της υλοποίησης του έργου.  

ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραµµατισµού και του χρονοδιαγράµµατος 
των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, καθώς και των 
προβλεπόµενων έργων προστασίας και ανάδειξης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων και νεώτερων θρησκευτικών µνηµείων. 

γγ) Το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την 
παρακολούθηση του αρχαιολογικού µέρους του φυσικού αντικειµένου καθώς και την 
ενδεχόµενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών 
εργασιών.  

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Μουσείων  



Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Μουσείων είναι: 

Η εναρµόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς για θέµατα, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία των Αρχαιολογικών 
Μουσείων, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκοµένων σε αυτά 
πολιτιστικών αγαθών. 

Η προώθηση σύγχρονων µουσειολογικών και µουσειογραφικών αντιλήψεων και η 
πρακτική εφαρµογή τους. 

 Ο συντονισµός της επικοινωνιακής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της 
επισκεψιµότητας των Μουσείων και η συµµετοχή των πολιτών σε πολιτιστικά  
δρώµενα. 

2. Η ∆ιεύθυνση Μουσείων αποτελείται από τα εξής Τµήµατα: 

      α) τµήµα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών 

      β) Τµήµα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας 

      γ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Επικοινωνίας 

      δ) Τµήµα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 

3.α) Το Τµήµα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών είναι αρµόδιο για: 

αα) Την επεξεργασία και παρακολούθηση θεµάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας 
και επέκτασης των ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων και 
Συλλογών, καθώς και την υποστήριξη του έργου της καταγραφής, αποθήκευσης, 
έκθεσης και επανέκθεσης αρχαίων, που φυλάσσονται σε αυτά. 

 ββ) Την επιστηµονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων, σε συνεργασία µε 
τις συναρµόδιες Υπηρεσίες της Γ∆ΑΠΚ.  

γγ) Την ανταλλαγή αρχαίων, όπου, µεταξύ άλλων, νοείται η αγορά, η δωρέα και ο 
µακροχρόνιος δανεισµός πολιτιστικών αγαθών δυνάµει των σχετικών άρθρων του ν. 
3028/2002.  

δδ)  Την αναγνώριση Αρχαιολογικών Μουσείων και την τήρηση Μητρώου 
αναγνωρισµένων Αρχαιολογικών Μουσείων.   

εε) Την εκπόνηση,  σύνταξη ή επεξεργασία µουσειολογικών - µουσειογραφικών 
µελετών για Μουσεία αρµοδιότητάς του . 



στστ) Την έγκριση χορήγησης αµοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών 
ή ακίνητων µνηµείων στο ∆ηµόσιο.  

ζζ) Τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος 
των τελών εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία και ελεύθερης επίσκεψης 
στους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία.  

ηη) Τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος 
των τελών φωτογράφισης, κινηµατογράφησης και εν γένει απεικόνισης αρχαίων, 
χρήσης εικόνων και κειµένων σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις και µέσα, µε 
εµπορικό ή µη σκοπό.  

θθ) Την έγκριση διάθεσης εκδόσεων και άλλων πωλητέων ειδών στα πωλητήρια των 
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων της χώρας.  

ιι) Τον καθορισµό του ωραρίου λειτουργίας µουσείων, χώρων και µνηµείων του 
Κράτους.  

ιαια) Την έγκριση µεταφοράς κινητών αρχαίων για µη εκθεσιακούς σκοπούς.  

ιβιβ) Τη χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αµοιβή.  

ιγιγ) Την έγκριση κατασκευής, παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής αποµιµηµάτων 
αρχαίων, σε συνεργασία µε τις λοιπές συναρµόδιες µονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

β) Το Τµήµα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας είναι αρµόδιο για : 

αα) Το µουσειολογικό και µουσειογραφικό σχεδιασµό για την οργάνωση και 
παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων (µόνιµων ή περιοδικών, 
συµπεριλαµβανοµένων και ψηφιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ββ) Την έγκριση δανεισµού αρχαιοτήτων.  

γγ) Την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της 
συµµετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα και της προβολής τους µε 
κάθε πρόσφορο µέσο. 

γ). Το  Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Επικοινωνίας είναι αρµόδιο 
για: 

αα) Το σχεδιασµό, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση αρχαιολογικών 
εκπαιδευτικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. 



ββ) Την προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων και όποιων εκδηλώσεων των 
Μουσείων. 

γγ) Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την προώθηση της έρευνας σε θέµατα 
αρµοδιότητος του Τµήµατος. 

δδ) Την επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη των  υπηρεσιών της Γ∆ΑΠΚ για 
την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, 
καθώς και την  τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου.   

εε) Την επιστηµονική υποστήριξη για τη διαµόρφωση αρχαιολογικών διαδροµών 

στστ)  Το συντονισµό των Οργανικών Μονάδων της Γ∆ΑΠΚ για την αύξηση της 
επισκεψιµότητας και την παροχή υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας,  σε µουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

ηη) Την έγκριση πραγµατοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε αρχαιολογικούς 
χώρους και µουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική 
∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

δ) Το Τµήµα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διατύπωση προδιαγραφών για την εξασφάλιση της φύλαξης και ασφάλειας 
πολιτιστικών αγαθών και επισκεπτών των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σε 
συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα αντίστοιχα Τµήµατα 
Φύλαξης και Ασφάλειας των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Οργανικών 
Μονάδων της Γ∆ΑΠΚ. 

ββ) Τον έλεγχο εφαρµογής των µέτρων φύλαξης και ασφάλειας σε αρχαιολογικούς 
χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και µουσεία.  

γγ) Την παρακολούθηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη Φύλαξη και 
Ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων και µουσείων.  

δδ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του φυλακτικού προσωπικού σε θέµατα 
αρµοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό, σε 
συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα της ∆/νσης ∆ιοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 

Άρθρο ….  
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, 
Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 



Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, 
Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι η συγκρότηση και 
διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και του Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου, 
η τήρηση του ιστορικού αρχείου αρχαιοτήτων και αναστηλώσεων, η ανάσχεση και 
αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και η ανάκτησή τους 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, καθώς και η εποπτεία των ιδιωτικών αρχαιολογικών 
συλλογών και των αρχαιοπωλείων. Επιπλέον, η εκπόνηση προγραµµάτων και 
οριζόντιων σχεδίων δράσης στους ανωτέρω τοµείς, η υλοποίηση και ο συντονισµός 
των εκπονούµενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρµογής τους και η 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

2. H ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων αποτελείται από τα εξής 
Τµήµατα: 
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και Αρχαιολογικού 
Κτηµατολογίου 

β)  Τµήµα ∆ιαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων 

γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 

δ) Τµήµα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων 

3.α) Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και Αρχαιολογικού 
Κτηµατολογίου είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη συγκρότηση, τήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και του 
Αρχαιολογικού Κτηµατολογίου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες ∆ιευθύνσεις του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., την κατάρτιση των επιστηµονικών προτύπων καταγραφής, τεκµηρίωσης 
και καταχώρισης στοιχείων σε αυτά, την κωδικοποίηση της σχετικής επιστηµονικής 
και τεχνικής ορολογίας, καθώς και τον καθορισµό των αντίστοιχων προδιαγραφών 
ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, µε βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και 
την εκάστοτε διαθέσιµη τεχνολογία. Επίσης, τη διαµόρφωση των απαιτήσεων, το 
λογικό, εννοιολογικό και επιστηµονικό σχεδιασµός, καθώς και την επιτελική 
διαχείριση της λειτουργίας των εξειδικευµένων πληροφορικών συστηµάτων 
υποστήριξης του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και του Αρχαιολογικού 
Κτηµατολογίου, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

ββ) Τη µέριµνα για την εµπέδωση, διάχυση και εφαρµογή της τεχνογνωσίας και των 
διεθνών καλών πρακτικών σε θέµατα ψηφιοποίησης, ψηφιακής καταγραφής, 
τεκµηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την 
παρακολούθηση των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών. 



γγ) Την τήρηση διαρκούς καταλόγου των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών τόπων και µνηµείων της Ελλάδος στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού 
Κτηµατολογίου. 

δδ) Την τήρηση αρχείου καταγραφών, αποτυπώσεων και τεκµηριώσεων άυλων 
πολιτιστικών αγαθών, που κατατίθεται από την αρµόδια για τη συγκρότησή του 
∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. 

εε) Την καταχώρηση στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων των ανά τριετία πορισµάτων 
επιθεώρησης της κατάστασης των ακινήτων µνηµείων της Χώρας και τη σύνταξη του 
σχετικού επιστηµονικού προτύπου καταγραφής και τεκµηρίωσης σε συνεργασία µε 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων. 

στστ) Την κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτή νοµοθεσίας, 
της σχετικής νοµολογίας, των εγκυκλίων και τη δηµοσίευση ενηµερωµένων 
εκδόσεων όλων των ανωτέρω. 

ζζ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών, των όρων και των προϋποθέσεων προβολής 
και διάθεσης µέσω του διαδικτύου και λοιπών τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών του προερχόµενου από τα ανωτέρω ψηφιακού υλικού, 
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων και µεταδεδοµένων που το συνοδεύουν, την 
πραγµατοποίηση εισηγήσεων στα αρµόδια όργανα περί της χορήγησης αδειών 
χρήσεως του υλικού αυτού, καθώς και εν γένει εικόνων και σχετικού µε τα µνηµεία 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς οπτικοακουστικού υλικού από τρίτους στο διαδίκτυο 
και σε άλλα ηλεκτρονικά µέσα. 

ηη) Τον προγραµµατισµό και τη σχεδίαση προγραµµάτων και οριζόντιων δράσεων 
ψηφιοποίησης και ψηφιακής καταγραφής, τεκµηρίωσης, διαχείρισης και προβολής 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την υλοποίηση και το συντονισµό των εκπονούµενων 
δράσεων σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σύµπραξη 
µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την παρακολούθηση της εφαρµογής τους 
και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

β) Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων 
είναι αρµόδιο για: 

αα) Την  τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων και των Υπηρεσιών 
Αναστήλωσης από την σύστασή τους µέχρι σήµερα και ειδικότερα την ταξινόµηση, 
καταγραφή, τεκµηρίωση, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, 
διαφύλαξη, αξιοποίηση και διασφάλιση της προσβασιµότητας του ανωτέρω 
αρχειακού υλικού σε κάθε ενδιαφερόµενο. 



ββ) Τον καθορισµό των προτύπων και προδιαγραφών καταγραφής, τεκµηρίωσης, 
ηλεκτρονικής καταχώρησης και ψηφιοποίησης του ανωτέρω αρχειακού υλικού, µε 
βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές 

γ) Το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι αρµόδιο 
για:  

αα) Την προστασία και τεκµηρίωση της προέλευσης αντικειµένων από παράνοµη 
ανασκαφή ή ανέλκυση, των κλαπέντων ή υπεξαιρεµένων κινητών µνηµείων 
προερχοµένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται από την κείµενη 
νοµοθεσία.  

ββ) Την αναζήτηση κάθε στοιχείου που µπορεί να συµβάλλει στην τεκµηρίωση 
απαίτησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί κινητών µνηµείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή 
υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνοµης ανασκαφής ή έχουν παρανόµως ανελκυθεί ή 
διακινηθεί, καθώς και την εισήγηση των απαιτούµενων ενεργειών για τη διεκδίκηση 
και την ανάκτησή τους.  

γγ) Τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για θέµατα 
Παράνοµης ∆ιακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών. 

δδ) Την εισήγηση περί χορήγησης χρηµατικής αµοιβής σε όποιον συµβάλλει στην 
ανάκτηση µνηµείων, τα οποία κατέχονται παρανόµως ή στην καταστολή των 
ποινικών αδικηµάτων του ενάτου κεφαλαίου του ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. 

εε) Την τήρηση και ενηµέρωση των αρχείων κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών 
µνηµείων, των λαθρανασκαφών ή των παράνοµων ανελκύσεων, των κατασχεθέντων 
κινητών µνηµείων, των προσώπων που εµπλέκονται στην παράνοµη απόκτηση και 
διακίνηση κινητών µνηµείων.  

στστ) Την τήρηση και ενηµέρωση του Ειδικού Μητρώου Κατόχων Ανιχνευτών 
Μετάλλου, καθώς και την  έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής σε αυτό.  

ζζ) Την έκδοση αδειών χρήσης ανιχνευτών µετάλλου, κατόπιν σχετικής πρότασης της 
Περιφερειακής Υπηρεσίας ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

ηη) Την εποπτεία της συµµετοχής ελληνικών πολιτιστικών φορέων (πχ Μουσείων) σε 
εκθέσεις στην αλλοδαπή. 

θθ) Την παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς πολιτιστικών αγαθών µε κάθε 
πρόσφορο µέσο.  



ιαια) Την εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Εξωτερικό για θέµατα παράνοµης 
διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων σχετικών 
διεθνών κειµένων.   

ιβιβ) Την παρακολούθηση και ενηµέρωση των Κεντρικών, Περιφερειακών και 
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ∆ΑΠΚ σχετικά µε τις τρέχουσες τιµές των 
κινητών µνηµείων στη διεθνή και ελληνική αγορά. 

δ) Το Τµήµα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και 
Αρχαιοπωλείων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταγραφή και φωτογράφηση των αρχαιοτήτων 
που βρίσκονται νοµίµως σε χέρια ιδιωτών κατόχων και συλλεκτών ή διακινούνται 
από τα νόµιµα αρχαιοπωλεία σε όλη τη χώρα και την τήρηση σχετικού αρχείου σε 
συνεργασία και µε την ∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

ββ) Τη χορήγηση άδειας συλλεκτών, άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείων, άδειας 
κατοχής αρχαιοτήτων σε ιδιώτες ή ΝΠΙ∆. 

γγ) Την τήρηση αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων.  

δδ) Τη χορήγηση άδειας εξαγωγής – µόνιµης αποστολής αρχαιοτήτων συλλεκτών και 
ιδιωτών κατόχων εντός και εκτός Ε.Ε. 

εε) Την εποπτεία της εισαγωγής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης από το εξωτερικό µε 
γνωµατεύσεις στα Τελωνεία, σε συνεργασία και µε την ∆ιεύθυνση Νεώτερου 
Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος 

και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι:  

Η εφαρµογή πολιτικής για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, 



Η εφαρµογή πολιτικής για την προώθηση διαπολιτισµικών θεµάτων στο πεδίο του 
πολιτισµού 

Η προστασία και ανάδειξη των κινητών µνηµείων της νεώτερης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

Η εφαρµογή µουσειακής πολιτικής για τα µουσεία του νεώτερου πολιτισµού 
(εποπτεία και επιστηµονική συνδροµή, αναγνώριση-πιστοποίηση, προώθηση και 
εφαρµογή σύγχρονων µουσειολογικών προσεγγίσεων) 

2.  Στη ∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς ανήκουν τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και ∆ιαπολιτισµικών Θεµάτων 

β) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνηµείων 

γ) Τµήµα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισµικού Αποθέµατος 

3. α) Το Τµήµα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και ∆ιαπολιτισµικών 
Θεµάτων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την  προαγωγή της επιστηµονικής καταγραφής και τεκµηρίωσης του 
Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισµού και της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς,  

ββ) Την προαγωγή της επιστηµονικής αποτύπωσης, καταγραφής και τεκµηρίωσης 
των πολιτισµικών χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών οµάδων, π.χ. Ελλήνων 
αθιγγάνων, προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων ή άλλων οµάδων µε ιδιαίτερα 
θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά που διαβιούν στην ελληνική 
επικράτεια, µε σκοπό την οµαλή κοινωνική τους ένταξη µέσω δράσεων πολιτιστικής 
ανάπτυξης, ειδικά σχεδιασµένων γι’ αυτές, σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία. 

γγ) Την εφαρµογή των ∆ιεθνών Συµβάσεων για την Προστασία της Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (UNESCO 2003) και, σε συνεργασία µε την Γ∆ΣΠ, την 
εφαρµογή της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την Προστασία και Προώθηση της 
Πολυµορφίας των Πολιτισµικών Εκφράσεων (UNESCO 2005). 

δδ) Το σχεδιασµό και την εφαρµογή δράσεων διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών 
αγαθών που εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
και στους Καταλόγους της UNESCO. 

εε) Τη συνεργασία µε διεθνείς φορείς για την εφαρµογή στο πεδίο του Πολιτισµού 
δράσεων για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.  



 

β) Το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνηµείων είναι 
αρµόδιο για: 

αα) Το σχεδιασµό και την εφαρµογή δράσεων για την καταγραφή, τεκµηρίωση και 
ανάδειξη των υλικών µαρτυριών (κινητών πολιτιστικών αγαθών) που σχετίζονται µε 
τον αγροτικό, αστικό, προβιοµηχανικό και πρώιµο βιοµηχανικό πολιτισµό του 
ελλαδικού χώρου, καθώς και τη νεώτερη λόγια καλλιτεχνική δηµιουργία. 

ββ) Το χαρακτηρισµό νεώτερων πολιτιστικών αγαθών ως µνηµείων, βάσει των 
διατάξεων του ν. 3028/2002. 

γγ) Τη τήρηση αρχείου νεώτερων κινητών µνηµείων και τη διαρκή επικαιροποίησή 
του.  

εε) Τον έλεγχο και την αδειοδότηση της εισαγωγής/εξαγωγής νεώτερων κινητών 
µνηµείων και πολιτιστικών αγαθών, κατά το άρθρο 34 του Ν3028/2002. 

στστ) Την εποπτεία της αδειοδότησης εµπόρων νεώτερων κινητών µνηµείων και 
δηµοπρατών νεωτέρων κινητών µνηµείων, όπως και την τήρηση σχετικού µητρώου, 
σε συνεργασία µε τις κατά τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες της Γ∆ΑΜΤΕ. 

ζζ) Την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική προβολή των νεώτερων κινητών πολιτιστικών 
αγαθών, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων, Τεκµηρίωσης και 
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.  

στστ) Τη χορήγηση αδειών µελέτης νεώτερων πολιτιστικών αγαθών. 

ζζ) Το σχεδιασµό της ανάδειξης και αξιοποίησης των νεώτερων πολιτιστικών αγαθών 
που βρίσκονται στον βυθό των ελληνικών θαλασσών, λιµνών και ποταµών. 

γ) Το Τµήµα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισµικού Αποθέµατος είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εφαρµογή της µουσειακής πολιτικής για τα Μουσεία Νεώτερου Πολιτισµού 
και την προώθηση της µουσειολογικής έρευνας εν γένει. 

ββ) Τη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και αναγνώριση/πιστοποίηση Μουσείων 
Νεώτερου Πολιτισµού, κατά το αρ. 45 του Ν3028/02. 

γγ) Την υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, τον έλεγχο και την εποπτεία 
του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης και του 
Μουσείου Ζυγοµαλά. 



δδ) Το σχεδιασµό, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση εκθέσεων για τον 
Νεώτερο Πολιτισµό τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. 

εε) Την παροχή επιστηµονικής και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση των 
Συλλογών και των Εκθέσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισµού, καθώς και 
τη µέριµνα για την επιµόρφωση του προσωπικού των συγκεκριµένων Μουσείων.  

στστ) Το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε µουσεία, 
σε αρχαιολογικούς και σε σχολικούς χώρους. 

ζζ) Τη συγκέντρωση στοιχείων/τήρηση αρχείου για τις εκπαιδευτικές και 
επικοινωνιακές δράσεις των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισµού. 

ηη) Τη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης – σεµιναρίου για την προβολή των 
δράσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισµού, την ανάδειξη και προώθηση των 
καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. 

θθ) Τη συγκέντρωση στοιχείων/τήρηση αρχείου για την επισκεψιµότητα των 
∆ηµοσίων Μουσείων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού 
Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, σε συνεργασία µε το ΤΑΠ, 
καθώς και για τα λοιπά Μουσεία του Νεώτερου Πολιτισµού. 

ιι) Τη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.  

ιαια) Την παροχή επιστηµονικής υποστήριξης σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α αλλά και 
σε άλλους φορείς για τη διαµόρφωση διαδροµών σε ιστορικούς τόπους και νεώτερα 
µνηµεία. 

ιβιβ) Την έγκριση πραγµατοποίησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε ιστορικούς 
τόπους, νεώτερα µνηµεία και µουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται 
στην Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 

Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων 
Μνηµείων είναι: 

Η εφαρµογή πολιτικής για θέµατα που σχετίζονται µε τη συντήρηση και 
αποκατάσταση κινητών και ακίνητων µνηµείων, η εκπόνηση σχετικών µελετών και η 



έρευνα σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της Συντήρησης και 
Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών. 

2. Στην ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων ανήκουν τα 
ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 

β) Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 

γ) Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας 

3.α) Το Τµήµα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων είναι 
αρµόδιο για: 

αα) Την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση µελετών συντήρησης και αποκατάστασης 
κινητών µνηµείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσµου 
και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα ακινήτων αρχαίων και 
νεώτερων µνηµείων.  

ββ) Την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, την εκδοτική δραστηριότητα, την 
οργάνωση σεµιναρίων και συνεδρίων µε επιστηµονικούς φορείς του εσωτερικού και 
του εξωτερικού, για τη διαρκή ενηµέρωση των υπαλλήλων επί των διεθνών εξελίξεων 
στον τοµέα συντήρησης. 

β). Το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 
είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εκτέλεση και επίβλεψη εφαρµογής εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης κινητών µνηµείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και 
γλυπτικού διακόσµου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων µνηµείων σε συνεργασία µε το Τµήµα Μελετών 
Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων.  

ββ) Την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων κατά κατηγορία υλικού, όπως:  

• Συντήρησης Τοιχογραφιών,  
• Συντήρησης Εικόνων,  
• Συντήρησης Πινάκων,  
• Συντήρησης Ξυλογλύπτων,  
• Συντήρησης Ψηφιδωτών,  
• Συντήρησης Λίθου,  
• Συντήρησης Μετάλλων,  
• Συντήρησης Υφάσµατος,  



• Συντήρησης Χάρτου και Αρχειακού υλικού,  
• Συντήρησης Οργανικών Ανασκαφικών ευρηµάτων,  
• Συντήρησης Κεραµικών και Υάλινων αντικειµένων,  
• Συντήρησης Σύγχρονων Έργων Τέχνης και Αντικειµένων για την εκτέλεση 

εργασιών και την αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων συντήρησης κινητών 
αντικειµένων µείζονος σηµασίας σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης. 

γγ) Την ένταξη σε και τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων συντήρησης και 
αποκατάστασης κινητών µνηµείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και 
γλυπτικού διακόσµου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων µνηµείων.  

γ).  Το Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας είναι αρµόδιο για: 

αα) Την προώθηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεώτερων Μνηµείων και το Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεώτερων Μνηµείων, θεµάτων που αφορούν στην έρευνα για την τεκµηρίωση της 
τεχνολογίας και της παθολογίας, καθώς και το συντονισµό των εφαρµογών µεθόδων 
και υλικών συντήρησης σε κινητά και ακίνητα µνηµεία. 

ββ) Την έρευνα για τον τρόπο συντήρησης του λίθου των µνηµείων, των 
αρχαιολογικών χώρων και των γλυπτών, τη µελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και 
των αιτιών φθοράς των λίθων.  

γγ) Την οργάνωση ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν σε ειδικά θέµατα 
συντήρησης µε ακαδηµαϊκά και λοιπά ερευνητικά ιδρύµατα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. 

δδ) Την έγκριση δειγµατοληψιών από κινητά και ακίνητα αρχαία και νεότερα 
µνηµεία. 

εε) Την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχαιοµετρίας. 

 

Άρθρο …. 

Αυτοτελές Τµήµα Γραµµατείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και 
Συµβουλίου Μουσείων 

Το Τµήµα Γραµµατείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ), του 
Συµβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Κοινού οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ είναι αρµόδιο 
για: 



αα) Την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συµβουλίων, τη διαχείριση του 
αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών.  

ββ) Την έκδοση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης των προς συζήτηση θεµάτων, η οποία 
αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καθώς και στους εισηγητές 
των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων.  

γγ) Τη µέριµνα για την ανάρτηση της Ηµερήσιας ∆ιάταξης στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και 
για την έγκαιρη ειδοποίηση φορέων και πολιτών. 

δδ) Την οργάνωση των αυτοψιών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου. 

 εε) Τη σύνταξη των γνωµοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, καθώς 
και την επικύρωσή τους. 

στστ) Την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τµήµατος και τη χορήγηση αντιγράφων 
των γνωµοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς 
καθώς και σε ερευνητές επιστηµονικού πεδίου. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο ….  

Εφορείες Αρχαιοτήτων 

Επιχειρησιακοί στόχοι – ∆ιάρθρωση - Λειτουργία – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων είναι οι εξής:  

Η επιστηµονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η 
ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους  σε Μουσεία, 
καθώς και η συµµετοχή τους σε εκθέσεις στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η 
µελέτη, ο προγραµµατισµός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού 
έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και 
διαµόρφωσης των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άµεσου 
φυσικού ή µη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων µε 
αυτεπιστασία και απολογιστικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Η µέριµνα για την επιστηµονική µελέτη και δηµοσίευση των αρχαιοτήτων, η 
διαχείριση των µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων, των µουσείων και των 
συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συµµετοχή σε 
διεθνή και ευρωπαϊκά προγράµµατα, η διοργάνωση και η συµµετοχή σε ηµερίδες, 
συνέδρια, σεµινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέµατα που αφορούν στις 



αρµοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συµβατικών και ψηφιακών 
εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού. 

2.  Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού,  λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και  
είναι οι παρακάτω: 

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών µε έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα τους 
∆ήµους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, ∆άφνης και Υµηττού, Ζωγράφου, 
Ηλιούπολης, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, Αγ. Παρασκευής, 
Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης και Πεύκης, 
Μεταµόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου και Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης και 
Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων και Καµατερού, 
Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης. 

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής µε έδρα την Αθήνα και χωρική 
αρµοδιότητα τους ∆ήµους Φυλής, Αχαρνών, ∆ιονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, 
Μαραθώνος, Μαρκοπούλου και Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ωρωπού, 
Ραφήνας και Πικερµίου, Σαρωνικού, Σπάτων και Αρτέµιδος. 

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων µε έδρα τον 
Πειραιά και χωρική αρµοδιότητα τους ∆ήµους Μεγαρέων, Μάνδρας και 
Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου και ∆ραπετσώνος, 
Κορυδαλλού, Νίκαιας και Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάµατος, Σαλαµίνος, Αίγινας, 
Αγκιστρίου, Τροιζηνίας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων, Πειραιώς, 
Μοσχάτου και Ταύρου, Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγ. 
∆ηµητρίου, Αλίµου, Ελληνικού και Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας- 
Βουλιαγµένης. 

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας µε έδρα την Αρχ. Κόρινθο και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. 

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας µε έδρα το Ναύπλιο και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας. 

6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας µε έδρα την Τρίπολη και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. 

7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. 

8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. 

9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας µε έδρα την Αρχ. Ολυµπία και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ηλείας. 

10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. 

11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος µε έδρα το Μεσολόγγι 
και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και 
Λευκάδος. 



12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας 

13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας µε έδρα το Αργοστόλι και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας 

14. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου µε έδρα τη Ζάκυνθο και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου 

15. Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας µε έδρα τη Θήβα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας 

16. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος µε έδρα τους ∆ελφούς και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Φωκίδος 

17. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας µε έδρα τη Χαλκίδα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Ευβοίας 

18. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας µε έδρα τη Λαµία και χωρική 
αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. 

19. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων 

20. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας µε έδρα την Ηγουµενίτσα και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας 

21. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας 

22. Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας µε έδρα την Άρτα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Άρτας 

23. Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Μαγνησία 

24. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Λάρισας 

25. Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων 

26. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 

27. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς 

28. Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας 

29. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης µε έδρα την Αιανή και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 

30. Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών µε έδρα τα Γρεβενά και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών 

31. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική 
αρµοδιότητα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 

32. Εφορεία Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
χωρική αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης πλην του 
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 



33. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Κιλκίς 

34. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους µε έδρα τον Πολύγυρο και 
χωρική αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τη Μοναστική 
Κοινότητα του Αγίου Όρους 

35. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Πιερίας 

36. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας µε έδρα την Έδεσσα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Πέλλας 

37. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας µε έδρα την Βέροια και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Ηµαθίας 

38. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών µε έδρα τις Σέρρες και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Σερρών 

39. Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ράµας µε έδρα τη ∆ράµα και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα ∆ράµας 

40. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας µε έδρα την Καβάλα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Καβάλας 

41. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Ξάνθης 

42. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 

43. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Έβρου 

44. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Λέσβου 

45. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου µε έδρα τη Χίο και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Χίου 

46. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάµου µε έδρα το Βαθύ και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Σάµου 

47. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων µε έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων 

48. Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα ∆ωδεκανήσου 

49. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων µε έδρα τα Χανιά και χωρική αρµοδιότητα την 
περιφερειακή ενότητα Χανίων 

50. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Ρεθύµνου 

51. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρµοδιότητα 
την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 

52. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο και χωρική 
αρµοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 

3. Λειτουργία των Εφορειών Αρχαιοτήτων 



Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς ασκούν τις αρµοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, 
συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις 
λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και εκτελούν έργα, 
τα οποία περιλαµβάνονται στα ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης όπως εγκρίνονται από 
τον Υπουργό, µετά από γνώµη των αρµοδίων Συµβουλίων. 

Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων µετέχει στο ανωτέρω περιγραφόµενο 
έργο (παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηµατικών και σωστικών ανασκαφών ή 
άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη µελέτη και διοργάνωση των µόνιµων 
και περιοδικών εκθέσεων, στη διαµόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών 
χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των µουσείων, ανάλογα µε τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανοµή τους στα επιµέρους 
Τµήµατα. 

Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστηµονική ολοµέλεια, 
στην οποία µετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που 
υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταµένου της. Στην επιστηµονική 
ολοµέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το 
πρόγραµµα δράσης, η αξιολόγηση εφαρµογής των στόχων της υπηρεσίας και ο 
ενδεχόµενος επανακαθορισµός τους.  

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων προετοιµάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των 
θεµάτων στο οικείο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις 
οικείες ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεµάτων στο ΚΑΣ ή 
στο Συµβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.  

4.Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων αποτελούνται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 

β) Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 

γ) Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών 

δ) Τµήµα Συντήρησης 

ε) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας. 

5.α)  Tο Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνηµείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται  θέµατα 
που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους, που 
χρονολογούνται έως τον 4ο αι. µ. Χ., είναι αρµόδιο για:  



αα) Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών 
τόπων, τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε µορφής 
αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια 
µε τα ανάλογα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαµόρφωση και ανάδειξη των 
αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού 
τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτηµάτων εκτέλεσης έργων που τα 
επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γ∆ΑΜΤΕ.  

ββ) Την αρχαιολογική µελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και των έργων συντήρησης επί µνηµείων, 
αρχαίων αντικειµένων και έργων τέχνης και την  επιστηµονική µελέτη παντός 
θέµατος σχετικού µε τα παραπάνω αναφερόµενα. Την προώθηση απαλλοτριώσεων 
και της καταβολής αποζηµιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για 
αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλους συµβαλλόµενους µε σκοπό τη σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων µε 
αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων και µνηµείων. 

γγ) Την εποπτεία των ερευνών των επιστηµονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
οργανισµών της ηµεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και 
ινστιτούτων, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. 

δδ) Την εποπτεία των υπαγοµένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστηµονικών 
Επιτροπών για τη µελέτη και εκτέλεση έργων. 

εε) Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την 
καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών 
ευρηµάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και 
την συγκρότηση – ενηµέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων.  

στστ) Τη συµβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενηµέρωση 
αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και 
την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών µετάλλου.  

ζζ) Την αρχαιολογική τεκµηρίωση, µελέτη και δηµοσίευση των παλαιών ανασκαφών, 
την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, την οργάνωση και λειτουργία της 
βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας 
που αφορά σε µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήµατα και συλλογές 
αρµοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέµατος µε 
πολυµεσικές εφαρµογές µέσω του διαδικτύου.  

ηη) Τη διαχείριση των µουσείων και των συλλογών αρµοδιότητος της Εφορείας, την 
εκπόνηση και εφαρµογή µουσειολογικών µελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών 



αντικειµένων. Τη χορήγηση άδειας µελέτης αρχαίων αντικειµένων εντός των 
µουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής µη προστατευοµένων 
από τη νοµοθεσία αντικειµένων, το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρουσίαση 
αρχαιολογικών, περιοδικών ή µονίµων, εκθέσεων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.  

θθ) Το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών 
εκθέσεων, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε 
µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση 
αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία. Τη 
συµµετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράµµατα, τη διοργάνωση και τη συµµετοχή 
σε ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέµατα που αφορούν 
στις αρµοδιότητες του Τµήµατος. 

ιι) Την ετήσια κατάρτιση του Προγράµµατος ∆ράσης της Εφορείας και  τη σύνταξη 
προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

β) Tο Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, 
Μνηµείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέµατα 
που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους, που 
χρονολογούνται από τον 4ο αι. µ. Χ. έως το 1830, καθώς και σε νεώτερα 
θρησκευτικά µνηµεία από το 1830 και εξής, είναι αρµόδιο για:  

αα) Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών 
τόπων, τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε µορφής 
αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια 
µε τα ανάλογα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαµόρφωση και 
ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών τόπων, την προστασία 
του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτηµάτων εκτέλεσης έργων 
που τα επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Γ∆ΑΜΤΕ.  

ββ) Την αρχαιολογική µελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και των έργων συντήρησης επί µνηµείων, 
αρχαίων αντικειµένων και έργων τέχνης και την  επιστηµονική µελέτη παντός 
θέµατος σχετικού µε τα παραπάνω αναφερόµενα. Την προώθηση απαλλοτριώσεων 
και της καταβολής αποζηµιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για 
αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλους συµβαλλόµενους µε σκοπό τη σύνταξη προγραµµατικών συµβάσεων µε 
αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών 
χώρων και µνηµείων. 



γγ)  Την εποπτεία των ερευνών των επιστηµονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
οργανισµών της ηµεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και 
ινστιτούτων, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα. 

δδ) Την εποπτεία των υπαγοµένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστηµονικών 
Επιτροπών για τη µελέτη και εκτέλεση έργων. 

εε) Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την 
καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών 
ευρηµάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και 
την συγκρότηση – ενηµέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων.  

στστ) Τη συµβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενηµέρωση 
αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και 
την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών µετάλλου.  

ζζ) Την αρχαιολογική τεκµηρίωση, µελέτη και δηµοσίευση των παλαιών ανασκαφών, 
την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, την οργάνωση και λειτουργία της 
βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας 
που αφορά σε µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήµατα και συλλογές 
αρµοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέµατος µε 
πολυµεσικές εφαρµογές µέσω του διαδικτύου.  

ηη) Τη διαχείριση των µουσείων και των συλλογών αρµοδιότητος της Εφορείας, την 
εκπόνηση και εφαρµογή µουσειολογικών µελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών 
αντικειµένων. Τη χορήγηση άδειας µελέτης αρχαίων αντικειµένων εντός των 
µουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής µη προστατευοµένων 
από τη νοµοθεσία αντικειµένων, το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρουσίαση 
αρχαιολογικών, περιοδικών ή µονίµων, εκθέσεων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.  

θθ) Το σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών 
εκθέσεων, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε 
µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση 
αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία. Τη 
συµµετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράµµατα, τη διοργάνωση και τη συµµετοχή 
σε ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέµατα που αφορούν 
στις αρµοδιότητες του Τµήµατος. 

ιι) Την ετήσια κατάρτιση του Προγράµµατος ∆ράσης της Εφορείας και  τη σύνταξη 
προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

γ) Το Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών είναι αρµόδιο για: 



αα) Τη  µέριµνα για τεχνικά θέµατα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, µελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και 
τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση µνηµείων, διαµόρφωση και 
ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, Αρχαιογνωστικής 
Έρευνας και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών 
Χώρων, Μνηµείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, µε βάση την 
απαιτούµενη αρχαιολογική τεκµηρίωση και αξιολόγηση εκ µέρους των ανωτέρω 
Τµηµάτων.  

ββ) Την εκπόνηση µουσειογραφικών µελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη 
της οργάνωσης µονίµων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα 
ανωτέρω Τµήµατα, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.  

γγ) Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, µουσειακών και 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδοµών της Εφορείας, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων.  

δδ) Την εποπτεία σε συνεργασία µε τα παραπάνω αναφερόµενα συναρµόδια Τµήµατα 
των υπαγοµένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστηµονικών Επιτροπών για τη µελέτη 
και εκτέλεση έργων. 

εε) Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα. 

στστ) Την τεχνική τεκµηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και 
γενικότερα τεχνικών ζητηµάτων των µνηµείων και τη δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της. 

δ) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών 
µελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους. 

ββ) Την υποστήριξη µονίµων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, 
αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των µνηµείων και πολιτιστικών αγαθών. 

ε) Το Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και 
Ασφάλειας είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διοικητική, οικονοµική, γραµµατειακή υποστήριξη του έργου των Εφορειών. 



ββ) Τον προγραµµατισµό και έλεγχος της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών 
αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την 
τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών και τη 
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζηµίωση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών κατά τις ηµέρες αυτές.  

γγ) Τη µέριµνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχηµάτων και 
του λοιπού εξοπλισµού της Εφορείας. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο …. 

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Επιχειρησιακοί στόχοι – Λειτουργία - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι η διατήρηση, 
προστασία, φύλαξη, επιστηµονική έρευνα, αποκάλυψη, συντήρηση, ανάδειξη και 
έκθεση της ενάλιας, λιµναίας και ποτάµιας αρχαιολογικής και πολιτιστικής εν γένει 
κληρονοµιάς καθώς και η εποπτεία κάθε έργου και δραστηριότητας που την 
επηρεάζει.  

2. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων λειτουργεί ως ∆/νση µε έδρα την Αθήνα και 
διαρθρώνεται σε έξης Ειδικές Περ/κες Υπηρεσίες:  

α) Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη  

β) Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο.   

3. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Ερευνών 

β) Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκµηρίωσης, ∆ηµοσίευσης και Αρχείου 

γ) Τµήµα Συντήρησης. 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας 

4.α) Το Τµήµα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Ερευνών είναι 
αρµόδιο για :  



αα) Τον προγραµµατισµό, την τεχνική οργάνωση και πραγµατοποίηση υποβρυχίων 
αρχαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισµό, την εξερεύνηση, 
τη διάσωση και την ανέλκυση των εναλίων αρχαιοτήτων. 

ββ) Την οργάνωση και λήψη µέτρων για την προστασία και διασφάλιση των 
ευρισκοµένων στους βυθούς αρχαιοτήτων.  

γγ) Την εποπτεία και τον έλεγχο των διεξαγόµενων από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς 
οργανισµούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύχιων ερευνών και δραστηριοτήτων. 

β). Το Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκµηρίωσης, ∆ηµοσίευσης και 
Αρχείου είναι αρµόδιο για:  

αα) Την καταγραφή των ευρισκοµένων στο βυθό αρχαίων αλλά και όσων 
ανελκύονται, καθώς και η κατάρτιση – ενηµέρωση του αναγκαίου τεκµηριωτικού 
αρχείου.   

ββ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκη, καθώς και την τυχόν εκδοτική 
δραστηριότητα.  

γγ) Την υποστήριξη της οργάνωσης µονίµων και περιοδικών εκθέσεων, τις 
αποτυπώσεις και τοπογραφικές µελέτες, την επίβλεψη εκτέλεσης µελετών λιµενικών 
έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, 
µουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδοµών της 
Εφορείας, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. 

γ) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για: 

 Τον καθαρισµό, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των πάσης φύσεως εναλίων 
αρχαιοτήτων και µνηµείων 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και 
Ασφάλειας είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διοικητική, οικονοµική, γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας. 

ββ) Τον προγραµµατισµό και τον έλεγχος της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών 
αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την 
τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών και τη 
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζηµίωση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών κατά τις ηµέρες αυτές.  

γγ) Τη µέριµνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχηµάτων και 
του λοιπού εξοπλισµού της Εφορείας. 



 

 

Άρθρο ….  

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 

Επιχειρησιακοί στόχοι - ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 
είναι οι εξής: 

Η µέριµνα για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν 
ενδείξεις ότι συνδέονται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο εντοπισµός η έρευνα, η 
ανασκαφή, η µελέτη καθώς και η προστασία αρχαιοτήτων και των πάσης φύσεως 
ευρηµάτων που προέρχονται από σπήλαια. Η προώθηση της παλαιοανθρωπολογικής - 
παλαιοντολογικής έρευνας και η προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας 

2. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας  αποτελεί αυτοτελή ∆/νση της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στην οποία 
υπάγεται Γραφείο που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

3. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας  αποτελείται από τα ακόλουθα 
Τµήµατα: 

α) Τµήµα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων 

β)  Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας 

γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας 

4.α) Το Τµήµα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων είναι 
αρµόδιο:  

αα) Τον προγραµµατισµό, τη τεχνική οργάνωση και την πραγµατοποίηση 
σπηλαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισµό, την εξερεύνηση, 
τη διάσωση και την προστασία των εν σπηλαίω ευρισκοµένων καταλοίπων. 

ββ) Την προώθηση της µελέτης και ανάδειξης των ευρηµάτων σε ειδικά 
σπηλαιολογικά µουσεία ή σε αίθουσες άλλων δηµόσιων µουσείων,  



γγ) Τη µέριµνα για την  οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας  

δδ) Τη φροντίδα για τον ευπρεπισµό, τη διαµόρφωση του χώρου των σπηλαίων και 
του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, τη διατήρηση και προστασία αυτών, την 
επίβλεψη των διενεργουµένων ανασκαφών, τη διενέργεια αυτοψιών για τον 
εντοπισµό σπηλαίων,  

εε) Τη µέριµνα για την καταγραφή και την ηλεκτρονική καταχώρηση εγκοίλων, 
θέσεων και ευρηµάτων, την τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, 
κηρύξεων, καθώς και την οργάνωση και  λειτουργία βιβλιοθήκης. 

β) Το Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και 
Παλαιοντολογίας είναι αρµόδιο για:  

αα) Τ µέριµνα για τεχνικά θέµατα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, τη µελέτη και εκτέλεση έργων, την αποτύπωση και 
τοπογράφηση, τη στερέωση, αποκατάσταση, µνηµείων, τη διαµόρφωση και ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. 

ββ) Την εκπόνηση µουσειογραφικών µελετών.  

γγ) Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, µουσειακών και 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδοµών της Εφορείας, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων.  

δδ) Τη κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα. 

εε) Την τεχνική τεκµηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και 
γενικότερα τεχνικών ζητηµάτων των µνηµείων και τη δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της. 

στστ) Τον εντοπισµό, εξερεύνηση και αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και την 
επίβλεψη υλοποίησης µελετών ανάδειξης αυτών, τις γεωλογικές έρευνες και µελέτες 
από πλευράς γεωµορφολογίας, υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηµατολογίας, 
πετρολογίας και γεωχηµείας των σπηλαίων, τη λειτουργία Γεωλογικού Εργαστηρίου, 
η δηµιουργία Τράπεζας Πετρωµάτων, την οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές 
θέσεις, καθώς και τη µελέτη παλαιοντολογικών ευρηµάτων, σπηλαίων και ανοικτών 
θέσεων. Επίσης, την αποτύπωση και τοπογραφική µελέτη των σπηλαίων και 
παλαιοντολογικών θέσεων, τις γεωτεχνικές µελέτες, στερεώσεις, διαµορφώσεις και 
αξιοποίηση των σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου. 

γ) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για : 



 Τη συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών ευρισκοµένων αρχαιοτήτων, καθώς 
και των εξ’ αυτών προερχοµένων κινητών αρχαίων. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και 
Ασφάλειας είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διοικητική, οικονοµική, γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας. 

ββ) Τον προγραµµατισµό και  έλεγχος της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών 
αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την 
τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών και τη 
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζηµίωση των προσφεροµένων 
υπηρεσιών κατά τις ηµέρες αυτές.  

γγ) Την µέριµνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχηµάτων και 
του λοιπού εξοπλισµού της Εφορείας. 

 

Άρθρο …. 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

1. Τα ∆ηµόσια Μουσεία που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης είναι τα εξής: 

α) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

β) Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

γ) Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

δ) Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού  

ε) Επιγραφικό - Νοµισµατικό Μουσείο  

ζ) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

η) Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

θ) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη  

 

 Άρθρο …. 



Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι: 

Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών.  

 Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (στο εξής Ε.Α.Μ) έχει έδρα την Αθήνα και 
συγκροτείται από πέντε (5) Τµήµατα: 

α)  Τµήµα Συλλογής έργων Γλυπτικής 

β) Τµήµα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας  

γ) Τµήµα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών 
Αρχαιοτήτων 

δ) Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας 

ε) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

 3.α) το Τµήµα Συλλογής έργων Γλυπτικής είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, 
καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση 
και προβολή των έργων γλυπτικής. 

β) Το Τµήµα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας 
είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, 
δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, 
κοσµηµάτων, σφραγιδολίθων, ελεφάντινων αντικειµένων ιστορικής περιόδου, 



γυάλινων σκευών, καθώς και των έργων µεταλλοτεχνίας του Μουσείου από χαλκό, 
σίδηρο και µόλυβδο. 

γ) Το Τµήµα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και 
Ανατολικών Αρχαιοτήτων είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, 
προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή 
των Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών αρχαιοτήτων 
ανεξαρτήτως υλικού. 

δ) Το Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας 
είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη µέριµνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, 
µετάλλων, γλυπτών, εκµαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών 
φωτογραφιών. 

ββ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσµάτων 
τους επί των αρχαίων. 

γγ) Την αρχαιοµετρική έρευνα.  

ε). Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Την διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 



 

Άρθρο …. 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου είναι: 

Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών.  

Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (στο εξής ΒΧΜ) έχει έδρα την Αθήνα και 
συγκροτείται από τέσσερα (4) τµήµατα: 

α) Τµήµα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής 
Λοβέρδου 

β) Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, 
Υφασµάτων, και Μουσαµάδων 

γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής 
Λοβέρδου είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, 
ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των Εικόνων, 



Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, 
Σχεδίων, Παλαιτύπων και της Συλλογής Λοβέρδου του Μουσείου. 

β) Το Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, 
Υφασµάτων, και Μουσαµάδων είναι αρµόδιο για  την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, 
προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή 
των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, Υφασµάτων, και 
Μουσαµάδων του Μουσείου. 

γ). Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα εργαστήρια συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, 
κεραµικής και µικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσµατος και µουσαµά). 

ββ) Την  επιστηµονική τεκµηρίωση των εργασιών συντήρησης. 

γγ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, η διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ). Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 

 



 Άρθρο …. 

Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Επιγραφικού και Νοµισµατικού Μουσείου είναι:  

Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών.  

Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2. Το Επιγραφικό - Νοµισµατικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα και συγκροτείται από 
τέσσερα (4) Τµήµατα: 

α) Τµήµα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Επιγραφών 

β)  Τµήµα Νοµισµάτων, Σταθµίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων 

γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Επιγραφών είναι αρµόδιο για: 

αα) Την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, 
φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των αρχαίων ελληνικών επιγραφών του 
Μουσείου. 

ββ) Την παροχή της επιστηµονικής συνδροµής προς τις λοιπές ∆ιευθύνσεις της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και σε 
άλλους φορείς, σχετικά µε θέµατα µελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, 
έκθεσης και δηµοσίευσης επιγραφών. 



β) Το Τµήµα Νοµισµάτων, Σταθµίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και 
Μεταλλίων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, 
φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των Νοµισµάτων, Σταθµίων και 
Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων του Μουσείου. 

ββ) Την παροχή τεχνογνωσίας, ως κέντρο συµβουλευτικό, στις λοιπές ∆ιευθύνσεις 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και σε 
άλλους φορείς σχετικά µε θέµατα µελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, 
έκθεσης κ.α. νοµισµάτων, µεταλλίων, σταθµίων και λοιπών νοµισµατόµορφων 
αντικειµένων.  

γ) Το  Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για: 

αα) Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (νοµισµάτων, σφραγίδων, 
µολυβδοβούλλων, µεταλλίων, σταθµίων, συµβόλων, επιγραφών) και την κατασκευή 
εκµαγείων. 

ββ) Την συντήρηση και αποκατάσταση νοµισµάτων, µολυβδοβούλλων, µεταλλίων, 
σφραγίδων, την κατασκευή εκµαγείων, τη συντήρηση χάρτου και τη συντήρηση των 
ψηφιδωτών, των τοιχογραφιών, του ξύλου και του µαρµάρινου διακόσµου του 
κτηρίου, όπου στεγάζεται η Νοµισµατική Συλλογή.  

γγ) Την εκπαίδευση υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς σε θέµατα συντήρησης µετάλλου, λίθου 
και χάρτου. 

δδ) Τη διαρκή συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των ενεπίγραφων µνηµείων, 
καθώς και η συντήρηση επιγραφών άλλων µουσείων, ο συντονισµός της λήψης 
εκτύπων, η µεταφορά των λίθων για την εξυπηρέτηση των µελετητών, η συντήρηση, 
συγκόλληση και προετοιµασία των λίθων µε σκοπό την έκθεσή τους σε περιοδικές 
εκθέσεις του Μουσείου ή άλλων µουσείων. 

εε) Την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των εργασιών συντήρησης. 

στστ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για : 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  



ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 

 

Άρθρο …. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι : 

Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών . 

Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
συγκροτείται από τέσσερα Τµήµατα: 



α) Τµήµα Συλλογών Κεραµικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών 

β)  Τµήµα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας 

γ) Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Συλλογών Κεραµικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών είναι 
αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, 
δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των αντικειµένων του Μουσείου 
που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική 
έως την υστερορωµαϊκή περίοδο. 

β) Το Τµήµα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας είναι 
αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, 
δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των αντικειµένων του Μουσείου 
που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική 
έως την υστερορωµαϊκή περίοδο. 

γ) Το Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιοµετρίας 
είναι αρµόδιο για: 

αα) Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, µετάλλων, γλυπτών, 
εκµαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών. 

ββ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσµάτων 
τους επί των αρχαίων. 

γγ) Την προαγωγή της αρχαιοµετρικής έρευνας.  

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  



γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Τη διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Την φύλαξη και τον έλεγχος υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου.  

 

Άρθρο …. 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού  είναι : 

 Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών . 

Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

 Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκροτείται 
από τέσσερα Τµήµατα: 

 α) Τµήµα Συλλογής Εικόνων, τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών 

β) Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, 
Νοµισµάτων και Υφασµάτων 



γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Συλλογής Εικόνων, τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών 
είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, 
δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των Εικόνων, Τοιχογραφιών, 
Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, 
Παλαιτύπων και Συλλογών του Μουσείου. 

β) Το Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, 
Νοµισµάτων και Υφασµάτων είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, 
προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή 
των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, των Νοµισµάτων 
και των Υφασµάτων του Μουσείου. 

γ.  Στο Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδια για:  

αα) Τη καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, 
γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραµικής και µικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσµατος και 
µουσαµά). 

ββ) Την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των εργασιών. 

γγ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 



εε) Την διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 

 

 Άρθρο …. 

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης είναι: 

Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών . 

Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

 Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών. 

2. Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (στο εξής ΜΑΤ) έχει έδρα την Κέρκυρα και 
συγκροτείται από τρία Τµήµατα: 

α) Τµήµα Μουσειακών Συλλογών 

β)  Τµήµα Συντήρησης 

γ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 



3.α) Το Τµήµα Μουσειακών Συλλογών είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, 
καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση 
και προβολή των έργων και αντικειµένων του Μουσείου.  

β) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για:  

αα) Τον καθαρισµό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική 
παρουσίαση των αντικειµένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεµάτων. 

ββ) Την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των εργασιών. 

γγ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

γ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Την διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 

 

 Άρθρο …. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 



1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου είναι:  

 Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών. 

 Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

 Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

 2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (στο εξής ΑΜΗ) έχει έδρα το Ηράκλειο 
και συγκροτείται από τέσσερα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων 

β) Τµήµα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών Αρχαιοτήτων, 

γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων είναι αρµόδιο για την 
έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, 
φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των έργων και αντικειµένων του Μουσείου, 
που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή (νεολιθική, προανακτορική, 
παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, µετανακτορική και υποµινωική περίοδο). 

β) Το Τµήµα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών 
Αρχαιοτήτων είναι αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, 
διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των έργων 
και αντικειµένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωµετρική, αρχαϊκή, 
κλασσική, ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο. 

γ) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για: 

αα) τον καθαρισµό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση 
των αρχαιολογικών αντικειµένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεµάτων. 



ββ) την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των εργασιών. 

γγ) την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Την διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 

 

Άρθρο …. 

Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων 
-Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είναι: 

 Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και 
κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόµενων σε αυτό Πολιτιστικών 
Αγαθών 



Ο εµπλουτισµός των Συλλογών του µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και µε πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, καθώς και µε κάθε άλλο 
νόµιµο τρόπο. 

 Η προβολή του Μουσείου στις δηµόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του 
φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών 

2 Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (στο εξής ΜΕΛΤ) εδρεύει στην Αθήνα και 
έχει ως παράρτηµα το «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος 
Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνοµουσικολογίας», του οποίου η λειτουργία 
υποστηρίζεται από Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή. Το Μ.Ε.Λ.Τ, συγκροτείται από 
τέσσερα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Συλλογών, Έρευνας και Τεκµηρίωσης Λαϊκής Τέχνης 

β) Τµήµα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και 
Εθνοµουσικολογίας 

γ) Τµήµα Συντήρησης 

δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 

3.α) Το Τµήµα Συλλογών, Έρευνας και Τεκµηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι 
αρµόδιο για την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, 
δηµοσίευση, φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου. 

β) Το Τµήµα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και 
Εθνοµουσικολογίας είναι αρµόδιο για : 

αα) Την έρευνα, µελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δηµοσίευση, 
φωτογραφική τεκµηρίωση και προβολή των Μουσικών Οργάνων του Μουσείου, της 
Συλλογής Φοίβου Ανωγειανάκη και των νέων αποκτηµάτων. 

ββ) Τη συλλογή, καταγραφή, τεκµηρίωση, συντήρηση, µελέτη και έκθεση µουσικών 
οργάνων και γενικά κάθε υλικού χρήσιµου για την έρευνα, µελέτη και προβολή της 
ελληνικής µουσικής παράδοσης. 

γγ) Την προώθηση της εθνοµουσικολογικής έρευνας και τη διάδοση της 
παραδοσιακής µουσικής σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο µε κάθε πρόσφορο µέσο. 



γ) Το Τµήµα Συντήρησης είναι αρµόδιο για:  

αα) Τον καθαρισµό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική 
παρουσίαση των αντικειµένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεµάτων. 

ββ) Την επιστηµονική τεκµηρίωση όλων των εργασιών. 

γγ) Την έρευνα για τις µεθόδους και τα υλικά συντήρησης. 

δ) Το Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας 
και Φύλαξης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και 
κτιριακών υποδοµών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία 
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων,  

ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων, ιδίως θεµάτων προσωπικού, της 
αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονοµικών 
υποθέσεων, η τήρηση των στατιστικών δεδοµένων, του πρωτοκόλλου και του 
αρχείου εγγράφων.  

γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών 
και µηχανολογικών συστηµάτων του Μουσείου. 

δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. 

εε) Την διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

ζζ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχηµάτων του. 

ηη) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του 
Μουσείου. 



 

Άρθρο…. 

Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 

 

 

Σκοπός – ∆ιάρθρωση 

 

1. Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων είναι:  

H προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη των µνηµείων, καθώς και η δηµιουργία 
µουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, ώστε να συµβάλει στη διάσωση, προστασία, 
ανάδειξη και προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονοµιάς καθώς και την 
προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται  
από τις εξής ∆/νσεις: 

A. Κεντρική Υπηρεσία: 

1)∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων  

2) ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων  

3) ∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνηµείων 

4) ∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

5) Γραµµατεία Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων 

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 

1) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων  

2) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου  

3) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Στερεάς Ελλάδας  



 4) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, βορείου Ιονίου και 
∆υτικής Μακεδονίας. 

5) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. 

6) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  

7) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου  

8) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου  

9) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης  

 

 

Άρθρο …. 
 

∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων είναι 
η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και  ο συντονισµός, η εποπτεία, η 
εναρµόνιση έργου και δραστηριοτήτων  αναφορικά µε τα µνηµεία από την 
προϊστορική έως την ρωµαϊκή περίοδο. 

2. Η ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων συγκροτείται από τα παρακάτω 
Τµήµατα: 

α)  Τµήµα Μελετών Αρχαίων Μνηµείων 

β) Τµήµα Έργων 

γ) Τµήµα Τοπογραφήσεων, Φωτογραµµετρίας και Κτηµατολογίου 

δ) Τµήµα Λίθου 

3. α) Το  Τµήµα Μελετών Αρχαίων Μνηµείων είναι αρµόδιο για:  

αα) την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών µελετών στερέωσης, επισκευής, 
ενίσχυσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, προστασίας, της αρχιτεκτονικής και 
δοµητικής διερεύνησης και τεκµηρίωσης των µνηµείων της περιόδου που εκτείνεται 



χρονικά από την προϊστορική έως και τη ρωµαϊκή περίοδο. Επίσης, για κάθε θέµα 
σχετικά µε τη µελέτη στεγάστρων προστασίας, ανάδειξης των µνηµείων αυτών, 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της Γ∆ΑΠΚ, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων.  

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

β) Το Τµήµα Έργων είναι αρµόδιο για:  

αα) την ένταξη έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και τον 
προγραµµατισµό-διαχείριση έργων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του 
τµήµατος Μελετών. 

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

γ) Το Τµήµα Τοπογραφήσεων, Φωτογραµµετρίας και Κτηµατολογίου είναι 
αρµόδιο για:  

αα) την εκπόνηση τοπογραφικών µελετών, αποτυπώσεων και εργασιών σε 
αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία, ζώνες προστασίας και 
γενικότερα σε κάθε χώρο, που υπάγεται στο πεδίο αρµοδιότητας του ΥΠΠΟΑ.  

ββ) τη  σύνταξη,   οργάνωση και  τήρηση του κτηµατολογίου των ακινήτων του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. σε εθνική κλίµακα, την ανάπτυξη και διαχείριση του αρχαιολογικού 
κτηµατολογίου σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

γγ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

δ) Το Τµήµα Λίθου είναι αρµόδιο για: 

αα)  τη µελέτη και  έρευνα του τρόπου συντήρησης του λίθου των µνηµείων, των 
αρχαιολογικών χώρων και γλυπτών, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην έρευνα 
της αρχαίας τεχνολογίας, στην προέλευση υλικών (κεραµικών, λίθων) και στον 
έλεγχο της αυθεντικότητας των ευρηµάτων 

ββ) τη διοικητική και  γραµµατειακή υποστήριξη 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 



1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνηµείων είναι η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και  ο 
συντονισµός, η εποπτεία, η εναρµόνιση έργου και δραστηριοτήτων  αναφορικά µε τα 
µνηµεία από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων 
θρησκευτικών µνηµείων. 

2. Η ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 
συγκροτείται από τα παρακάτω Τµήµατα: 

α) Τµήµα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 

β)  Τµήµα Έργων 

γ) Τµήµα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 

3. α) Το Τµήµα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων είναι 
αρµόδιο για: 

αα) την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών µελετών στερέωσης, επισκευής, 
ενίσχυσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, προστασίας, ανάδειξης των µνηµείων και 
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες της Γ∆ΑΠΚ, της αρχιτεκτονικής και δοµητικής διερεύνησης και 
τεκµηρίωσής τους, της περιόδου που εκτείνεται χρονικά από την παλαιοχριστιανική 
περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών µνηµείων 

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη.  

β) To Τµήµα Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα) την ένταξη έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και τον 
προγραµµατισµό-διαχείριση έργων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του 
τµήµατος Μελετών 

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

γ) Το Τµήµα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης είναι αρµόδιο για: 

αα) τη µελέτη και έρευνα για τη βέλτιστη εκτίµηση των φυσικοχηµικών και 
µηχανικών χαρακτηριστικών των δοµικών υλικών και συστηµάτων του φέροντος 
οργανισµού των κατασκευών, καθώς και τον έλεγχο αποτελεσµατικότητας και 
ανθεκτικότητας των επεµβάσεων. 

ββ) την ανάπτυξη τεχνικών οδηγιών-προδιαγραφών και προτυποποίησή  τους, για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των στερεωτικών επεµβάσεων 



γγ) την  κωδικοποίηση και οργάνωση βιβλιοθήκης, δηµιουργίας αρχείου δοµικών 
υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών των µνηµείων και ηλεκτρονικής βάσεως 
δεδοµένων µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων.  

δδ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης 
Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης 
Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων είναι η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και  ο 
συντονισµός, η εποπτεία, η εναρµόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά µε τα 
νεώτερα και σύγχρονα µνηµεία, ιστορικούς τόπους και µνηµεία τεχνικού πολιτισµού 

2. Η ∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων 
απαρτίζεται από τα παρακάτω τµήµατα: 

α) Τµήµα Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων και 
Μνηµείων Τεχνικού Πολιτισµού 

β) Τµήµα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων και Κτιρίων 

γ) Τµήµα Έργων 

3 α) Το Τµήµα Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νεώτερων και Σύγχρονων 
Μνηµείων και Μνηµείων Τεχνικού Πολιτισµού είναι αρµόδιο για: 

αα)  την τεκµηρίωση, καταγραφή, κήρυξη, προστασία, ανάδειξη  νεωτέρων και 
σύγχρονων µνηµείων, ιστορικών τόπων και µνηµείων τεχνικού πολιτισµού, καθώς 
και την θέσπιση ειδικών όρων δόµησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των 
µνηµείων χώρο και των ιστορικών τόπων.  

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

β)Το Τµήµα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων και 
Κτιρίων είναι αρµόδιο για: 

αα) την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών µελετών στερέωσης, αποκατάστασης, 
αναστήλωσης, ανέγερσης, προσθήκης, διαρρύθµισης και επισκευής νεώτερων και 
σύγχρονων µνηµείων και πολιτιστικών κτιρίων καθώς και έργων στον περιβάλλοντα 
χώρο τους, σχετικά µε:  



ββ) χαρακτηρισµένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. διατηρητέα νεώτερα µνηµεία, τα οποία δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνηµείων. 

γγ) για µη χαρακτηρισµένα ακίνητα µεταγενέστερα του 1830 ιδιοκτησίας του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. ή παραχωρούµενα σε αυτό, στα οποία γίνονται επεµβάσεις είτε για την 
εξυπηρέτηση αναγκών του ΥΠ.ΠΟ.Α. είτε για οποιαδήποτε πολιτιστική χρήση, και 
τα οποία ευρίσκονται εντός ιστορικών τόπων. 

δδ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

γ) Το Τµήµα Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα)  την ένταξη έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και προγραµµατισµό-
διαχείριση έργων που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του Τµήµατος Μελετών 

ββ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών 
Κτιρίων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1 Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων είναι η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και ο 
συντονισµός, η εποπτεία, η εναρµόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά µε τα 
µουσεία και πολιτιστικά κτήρια. 

2 Η ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων συγκροτείται από τα 
παρακάτω τµήµατα: 

α) Τµήµα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

β) Τµήµα Στατικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

γ) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, 

δ) Τµήµα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, 



ε) Τµήµα Οργάνωσης Θεµάτων Ασφαλείας και Μέριµνας Κτιρίων,  

 

3. α) Το  Τµήµα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 
είναι αρµόδιο για: 

αα) τις αρχιτεκτονικές µελέτες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού, επισκευής, 
ενίσχυσης και αποκατάστασης των µουσείων, των πολιτιστικών κτιρίων και λοιπών 
κτιρίων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων αυτών, των 
αρχαιολογικών αποθηκών, των φυλακίων, των χώρων υγιεινής και των λοιπών 
βοηθητικών κτιρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Για την 
αρχιτεκτονική µελέτη κάθε νέας κατασκευής µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς 
και για οποιαδήποτε νέα κατασκευή που δεν υπάγεται στις αρµοδιότητες άλλων 
διευθύνσεων. Θέµατα µελετών που αφορούν µουσεία ή πολιτιστικά κτίρια που 
ανήκουν στο ∆ηµόσιο, σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σε Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ ή 
είναι προγραµµατικά συµβεβληµένοι µε αυτή, µετά από σχετική εντολή του 
Υπουργού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002. 

ββ) τις µουσειογραφικές µελέτες και τις µελέτες εσωτερικών χώρων των κτιρίων που 
εµπίπτουν στο ως άνω εδάφιο (α).  

γγ) τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

β) Το Τµήµα Στατικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων  είναι 
αρµόδιο για: 

αα) γεωτεχνικές, στατικές, αντισεισµικές µελέτες όλων των κατασκευών που 
εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητας του Τµήµατος Αρχιτεκτονικών Μελετών 
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων. 

ββ)  τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

γ) Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών 
Κτιρίων είναι αρµόδιο για:  

αα) τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες όλων των κατασκευών που εµπίπτουν στο 
πεδίο αρµοδιότητας του Τµήµατος Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων.  

ββ)  τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

δ) Το  Τµήµα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων είναι αρµόδιο για: 



αα) Για την ένταξη έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και 
προγραµµατισµό-διαχείριση έργων και προµηθειών, που εµπίπτουν  στο πεδίο 
αρµοδιότητας του τµήµατος αρχιτεκτονικών µελετών, στατικών και Η/Μ µελετών 
Μουσείων και Πολιτιστικών κτηρίων. 

ββ) τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

ε) Το  Τµήµα Οργάνωσης Θεµάτων Ασφαλείας και Μέριµνας Κτιρίων, είναι 
αρµόδιο για:  

αα) την κατάρτιση διαδικασιών, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, λειτουργία και 
συντήρηση συστηµάτων ασφάλειας των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, 
πολιτιστικών κτιρίων, αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων και βοηθητικών κτιρίων 
που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπών κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.  

ββ) την λειτουργία του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού 
(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.) των συστηµάτων ασφαλείας όλης της χώρας.  

γγ) τη συντήρηση και επισκευή  των κτιριακών υποδοµών και Η/Μ εγκαταστάσεων 
όλων των κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

δδ) τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

Άρθρο …. 

Γραµµατεία Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων 

 

Η Γραµµατεία του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων (ΚΣΝΜ) λειτουργεί 
σε επίπεδο Τµήµατος. Η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 52, παρ. 2 του Ν. 3028/2002. 

 

Άρθρο….. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Νεώτερων Μνηµείων 
και Τεχνικών Έργων είναι η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και ο συντονισµός, η 



εποπτεία, η εναρµόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά µε τα µνηµεία, τα 
κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα Μουσεία και πολιτιστικά κτήρια. 

2. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νεώτερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 
υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων και 
λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και 
είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων µε έδρα την Αθήνα και αρµοδιότητα στις 
Περιφερειακές ενότητες Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας και Κυκλάδων 

β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου µε έδρα την Πάτρα και αρµοδιότητα στις 
Περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας 

γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τον Βόλο και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές 
ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας Φθιώτιδας και Ευρυτανίας 

δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, βορείου Ιονίου 
και ∆υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές 
ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, 
Φλώρινας, Κέρκυρας και Λευκάδος. 

ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας 
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες 
Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας. 

στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Ξάνθη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές 
ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας και Καβάλας 

ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου µε έδρα 
τη Μυτιλήνη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, 
Μυτιλήνης και Σάµου 

η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου µε έδρα 
τη Ρόδο και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες ∆ωδεκανήσου 

θ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης µε έδρα το 
Ηράκλειο και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύµνης, 
Χανίων και Λασιθίου. 

 



3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νεώτερων Μνηµείων και Τεχνικών απαρτίζονται από 
τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προστασίας Νεωτέρων Μνηµείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών 

β) Τµήµα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνηµείων, Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων 

γ)  Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

4 α) Το  Τµήµα Προστασίας Νεωτέρων Μνηµείων και Κινητών Πολιτιστικών 
Αγαθών, είναι αρµόδιο για:  

αα) Την καταγραφή κινητών και ακινήτων πολιτιστικών αγαθών και της άυλης 
κληρονοµιάς, που συνδέεται µε αυτά, την τεκµηρίωση για το χαρακτηρισµό τους ως 
Νεωτέρων Μνηµείων, Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών και Ιστορικών Τόπων.  

ββ) Τεκµηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δόµησης και χρήσεων γης στον 
περιβάλλοντα των µνηµείων χώρο. 

γγ) Την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε µεµονωµένα µνηµεία, σε 
µνηµειακά σύνολα, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους. 
Την έγκριση για την αλλαγή χρήσης, τη σύµφωνη γνώµη για την έκδοση αδειών 
κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, και τη διενέργεια 
σωστικών επεµβάσεων. 

δδ)Την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισµό, την προστασία, την εποπτεία και 
τη διαφύλαξη των νεώτερων κινητών µνηµείων σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Τεκµηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της ∆ιεύθυνσης 
Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Γ∆ΑΠΚ. 

εε)Τη µελέτη,  συντήρηση,  αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των πάσης 
φύσεως νεωτέρων κινητών και ακίνητων µνηµείων µε τα γλυπτικά, ζωγραφικά, 
διακοσµητικά ή άλλα τµήµατά των, σε συνεργασία µε το κατά περίπτωση αρµόδιο 
τµήµα, καθώς και έργων τέχνης, ιστορικών κειµηλίων και αντικειµένων ιστορικής 
σηµασίας και πολιτιστικής αξίας, αρχιτεκτονικών µελών ή τµηµάτων του εξοπλισµού 
της επίπλωσης ή του διακόσµου µνηµείων που έχουν αποσπαστεί. Επίσης για τη 
διενέργεια διερευνητικών αυτοψιών για την αποκάλυψη διακόσµου, την εκπόνηση 
και τον έλεγχο µελετών επεµβάσεων συντήρησης σε νεώτερα µνηµεία. 

β) Το Τµήµα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνηµείων, Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων, είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη µελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου στερέωσης, αποκατάστασης, 
αναστήλωσης, συντήρησης, διαµόρφωσης χώρων, των προϊστορικών, κλασικών και 
ελληνιστικών µνηµείων και µνηµείων ρωµαϊκής περιόδου, παλαιοχριστιανικών, 
βυζαντινών και µεταβυζαντινών µνηµείων, των νεωτέρων εκκλησιαστικών µνηµείων, 



των νεώτερων και σύγχρονων µνηµείων σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων και τις κεντρικές Υπηρεσίες της Γ∆ΑΜΤΕ. Επίσης την τεχνική 
υποστήριξη των αρχαιολογικών Έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων. 

ββ) Τη µελέτη, εκτέλεση για την  επέκταση, διαρρύθµιση, διασκευή, επισκευή και 
διαµόρφωση µουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος 
χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων 
υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς 
χώρους και για κάθε νέα κατασκευή µέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. 

γ) Το  Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης είναι αρµόδιο για: 

τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των τµηµάτων της Περιφερειακής 
Υπηρεσίας. 

Αρθρο… 

Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων 
από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων 

Οι ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων συνεργάζονται µε τις κατά τόπο και 
καθ΄ ύλην αρµόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, 
προετοιµάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεµάτων στο αρµόδιο 
Συµβούλιο και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ιευθυντές εισηγούνται σε αυτό, όπως 
ορίζει η κείµενη νοµοθεσία. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 
Τεχνικών Έργων ασκούν τις αρµοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών 
τους, συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις 
λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και εκτελούν έργα, τα 
οποία περιλαµβάνονται στα ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Υπηρεσιών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, όπως εγκρίνονται από 
τον Υπουργό, µετά από γνώµη των αρµοδίων Κεντρικών Συµβουλίων. 

Ο Προϊστάµενος της ΥΝΕΜΤΕ αποτελεί την προϊσταµένη αρχή ή εποπτεύουσα αρχή 
των έργων που της ανατίθενται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 2947/01 
(ΦΕΚ 228/01). Το τµήµα Μελετών και έργων Αναστήλωσης Μουσείων και 
Πολιτιστικών κτηρίων αποτελεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των έργων, όπως ορίζεται 
µε το Π.∆. 263/87, ως τεχνική - αναστηλωτική µονάδα της αρµόδιας περιφερειακής 
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, τα οποία εκτελούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
περί ∆ηµοσίων Έργων. 



Το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων µετέχει στο σύνολο του έργου της Υπηρεσίας τους ανάλογα µε τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. 

Σε κάθε Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται και 
λειτουργεί υπό την προεδρία του Προϊσταµένου επιστηµονική ολοµέλεια στην οποία 
µετέχει το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετεί σε αυτή. Στην επιστηµονική 
ολοµέλεια συζητείται το Πρόγραµµα ∆ράσης και η πορεία εφαρµογής του. Η 
επιστηµονική ολοµέλεια συγκροτείται τουλάχιστον τρείς φορές το χρόνο. 

 



 

Άρθρο …. 

Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού  

Στρατηγικοί Σκοποί - ∆ιάρθρωση 

1. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού είναι η 
ενίσχυση, ανάδειξη, προβολή και µε κάθε τρόπο υποστήριξη της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας καθώς και η διευκόλυνση της διάδοσής της στην κοινωνία 
των πολιτών.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού συγκροτείται από τις ακόλουθες 
τέσσερις (4) οργανικές µονάδες: 

1)∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας 

2) ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής 

3) ∆ιεύθυνση Εποπτείας και ∆ράσεων 

4) ∆ιεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας είναι 
η έρευνα και τεκµηρίωση, ο σχεδιασµός πολιτιστικής πολιτικής και επιχειρησιακών 
σχεδίων, η αξιολόγηση τους και η υποστήριξη του Συµβουλίου Σύγχρονου 
Πολιτισµού. 

2. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας αποτελείται από τα παρακάτω 
τέσσερα (4) Τµήµατα 

α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Σχεδίων 

β) Τµήµα Έρευνας, Τεκµηρίωσης και Στατιστικής 

γ)  Τµήµα Αξιολόγησης 

δ ) Τµήµα Συνεργιών και Συµµετοχής σε Πολυµερείς Συνεργασίες 



3.α) Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Σχεδίων είναι αρµόδιο για: 

αα) Τον προσδιορισµό των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων πολιτικής στον 
τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού, την εξειδίκευσή τους σε σχέδια δράσης, την 
επεξεργασία δράσεων, µέτρων και ρυθµίσεων για την ενίσχυση της νέας δηµιουργίας, 
των πολιτιστικών και δηµιουργικών επιχειρήσεων και γενικά της νέας οικονοµίας του 
πολιτισµού και της συµµετοχής του κοινού στο κέντρο και στην περιφέρεια. 

ββ) Την επεξεργασία της στρατηγικής και του ενιαίου τετραετούς επιχειρησιακού 
σχεδίου για το σύνολο των δράσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού. 

 γγ) Την σύνταξη του ετήσιου συµπληρώµατος προγραµµατισµού και εξειδίκευση του 
ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου µε συγκεκριµένες κατανοµές προϋπολογισµού 
επιλέξιµων δράσεων και κριτήρια καθώς και τον προγραµµατισµό της περιφερειακής 
πολιτιστικής πολιτικής.  

β) Το Τµήµα Έρευνας, Τεκµηρίωσης και Στατιστικής είναι αρµόδιο για: 

αα) Την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του Υπουργείου, για την άσκηση 
πολιτιστικής πολιτικής σε όλους στους τοµείς του σύγχρονου πολιτισµού καθώς και 
των πολιτιστικών και δηµιουργικών επιχειρήσεων των τοµέων αυτών, σύµφωνα µε τη 
νέα οικονοµία του πολιτισµού. 

ββ) Τη συλλογή πληροφοριών και την εκπόνηση µελετών και ερευνών σε όλους τους 
τοµείς του Σύγχρονου Πολιτισµού προκειµένου να υποστηριχθεί η εκπόνηση και η 
υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής. 

γγ) Την ανάπτυξη, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµογών για την επεξεργασία, ταξινόµηση και 
διάχυση των γνώσεων και τεχνογνωσίας µέσω κατάλληλων συστηµάτων 
πληροφορικής ώστε οι πληροφορίες και τα πορίσµατα των µελετών και ερευνών του 
τµήµατος να διατίθενται στους πολίτες.  

δδ) Τον καθορισµό µεθόδων και διαδικασιών αναζήτησης πληροφοριών, την 
υλοποίηση στατιστικών ή άλλων ερευνών και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων 
τους.  

γ)  Το Τµήµα Αξιολόγησης είναι αρµόδιο για:  

αα) Τη συστηµατική αποτίµηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα του βαθµού επίτευξης 
των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιµέρους Προγραµµάτων και 
∆ράσεων, που υλοποιεί η ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής, σε όλους 
τους τοµείς της Γ∆ΣΠ, µέσω προκαθορισµένων δεικτών εκροών και 
αποτελεσµατικότητας, καθώς και της χρηστής και αποτελεσµατικής αξιοποίησης των 
διαθέσεων πόρων.  



ββ) Τη διαµόρφωση προτύπων επίδοσης, προδιαγραφών τεκµηρίωσης και 
αξιολόγησης τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποτυπώνονται σε ετήσιες εκθέσεις 
απολογισµού και θα υποβάλλονται στην εκάστοτε Ιεραρχία του Υπουργείου.  

γγ) Την εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις ∆ιευθύνσεις της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.. 

δ) Το Τµήµα Συνεργιών και Συµµετοχής σε Πολυµερείς Συνεργασίες είναι αρµόδιο 
για: 

αα) Την εκπροσώπηση του τοµέα του σύγχρονου πολιτισµού στα όργανα και τις 
επιτροπές πολιτιστικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού και την 
συµµετοχή σε περιφερειακές συνεργασίες. 

ββ) Την συνεργασία µε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσµούς ή φορείς για την 
προώθηση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δηµιουργίας και των 
Ελλήνων δηµιουργών.  

γγ) Τη συστηµατική υποστήριξη του Συµβουλίου Σύγχρονου Πολιτισµού. 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση  - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής είναι 
η υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται µε την ενίσχυση της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας, την πρόσβαση και συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή, την περιφερειακή 
πολιτιστική πολιτική και τις πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες  

2. Η ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής αποτελείται από τα εξής 
Τµήµατα: 

α) Τµήµα Θεάτρου και Χορού 

β)  Το Τµήµα Μουσικής 

γ)  Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου 

δ) Το Τµήµα Κινηµατογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων 



ε) Το Τµήµα Γραµµάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχοµένου 

στ) Το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ 

3. α) Το Τµήµα Θεάτρου και Χορού είναι αρµόδιο για: 

αα) Την ανάπτυξη, ενίσχυση, προώθηση και προβολή της θεατρικής και ορχηστικής 
τέχνης µε κάθε πρόσφορο µέσο και την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόµενους 
και άλλους οργανισµούς του Θεάτρου και του Χορού. 

ββ) Την οικονοµική και κάθε άλλης µορφής υποστήριξη της θεατρικής συγγραφής 
και µετάφρασης, καθώς και θεσµών ή φορέων για την ανάπτυξη και την προβολή του 
θεάτρου και του χορού. 

γγ) Την ενίσχυση οικονοµική ή άλλη της εξωστρέφειας των θεατρικών οµάδων και 
των οµάδων χορού για την προβολή της ελληνικής θεατρικής και ορχηστικής τέχνης 
στο εξωτερικό. 

δδ) Την οικονοµική και κάθε άλλης µορφής ενίσχυση, υποστήριξη και 
παρακολούθηση των ∆ηµοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (∆Η.ΠΕ.ΘΕ) και άλλων 
τοπικών ή περιφερειακών θεάτρων. 

εε) Την οικονοµική ενίσχυση για την εξεύρεση θεατρικής στέγης - χώρων δοκιµών 
και παραστάσεων, υποτροφιών, βραβείων και προγραµµάτων ενίσχυσης της 
ερασιτεχνικής δηµιουργίας και συµµετοχής των πολιτών. 

στστ) Την οικονοµική και κάθε άλλης µορφής ενίσχυση της κινητικότητας και της 
εξωστρέφειας των καλλιτεχνών, των δηµιουργικών φορέων και επιχειρήσεων του 
θεάτρου και του χορού και της δηµιουργίας και λειτουργίας δηµιουργικών διαµονών 
(residencies) και συνεργατικών µηχανισµών προώθησης του θεάτρου και χορού στο 
εξωτερικό 

β) Το Τµήµα Μουσικής είναι αρµόδιο για: 

αα) Την προώθηση, ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής µουσικής δηµιουργίας και 
έκφρασης µε την παροχή επιχορηγήσεων ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο σε 
εποπτευόµενους και άλλους µουσικούς οργανισµούς.  

ββ) Την υποστήριξη της µουσικής δηµιουργίας, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας σε 
όλους του τοµείς της µουσικής και µουσικής βιοµηχανίας. 

γγ) Την ενίσχυση της µουσικής σύνθεσης, καθώς και θεσµών ή φορέων για την 
ανάπτυξη και την προβολή της µουσικής. 



δδ) Την υποστήριξη της εξωστρέφειας, των µουσικών συγκροτηµάτων για την 
προβολή της ελληνικής µουσικής τέχνης. 

εε) Την ενίσχυση, υποστήριξη και παρακολούθηση τοπικών µουσικών οργανισµών. 

Στστ) Την παροχή υποτροφιών, βραβείων και την υλοποίηση προγραµµάτων 
ενίσχυσης της αριστείας, της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και της συµµετοχής των 
πολιτών. 

ζζ) Την διατήρηση και προβολή της ελληνικής µουσικής παράδοσης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

ηη) Την προώθηση της πολυµορφίας των µουσικών εκφράσεων και της 
παραγωγικότητας των Ελλήνων δηµιουργών µε οικονοµικά ή άλλης µορφής µέτρα. 

θθ) Την ενίσχυση των νέων δηµιουργών για την αξιοποίηση της ελληνικής µουσικής 
δηµιουργίας, παράδοσης και κληρονοµιάς. 

ιι) Την υποστήριξη συµµετοχής µουσικών φορέων σε συγχρηµατοδοτούµενα 
ευρωπαϊκά ή άλλα προγράµµατα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη συνεργατικών 
µηχανισµών, δικτύων και ανταλλαγών. 

γ) Το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου είναι 
αρµόδιο για: 

αα) Την ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της 
αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας και του σχεδίου (βιοµηχανικό ντιζάιν, γραφιστική, 
ψηφιακές τέχνες, µόδα και µουσειογραφία) µε κάθε πρόσφορο µέσο και µε την 
παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόµενους εικαστικούς οργανισµούς. 

ββ) Την προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας και 
δηµιουργικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

γγ) Μέτρα ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παραγωγής, της καινοτοµίας και της 
ανταγωνιστικότητας. 

δδ) Μέτρα προώθησης της κινητικότητας των καλλιτεχνών, ενθάρρυνση της 
καινοτοµίας και των δηµιουργικών και πολιτιστικών βιοµηχανιών. 

εε) Τη δηµιουργία αρχείου και τεκµηρίωσης του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών 
και δηµιουργικών επιχειρήσεων.  

στστ) Τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε δηµόσιους χώρους και 
δηµόσια κτήρια. 



ζζ) Μελέτες αναγκαιότητας και αισθητικής αρτιότητας των µνηµείων, ηρώων, 
ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, και προσαρµογής τους στο φυσικό και 
ιστορικό περιβάλλον. 

ηη) Τον σχεδιασµό, οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών εκθέσεων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό (Μπιενάλε Βενετίας κ.λ.π.). 

θθ) Τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση 
σύνταξης σε εικαστικούς καλλιτέχνες λόγω διακεκριµένων υπηρεσιών, για τη 
δηµιουργία µνηµείων, ηρώων, ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, για 
θέµατα εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου. 

ιι) Την αναγνώριση µουσείων σύγχρονης τέχνης που ιδρύονται από ιδιώτες. 

ιαια) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή των έργων τέχνης που αποκτώνται από 
το ΥΠΠΟΑ. 

ιβιβ) Τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και την ανάπτυξη 
δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στους τοµείς των εικαστικών τεχνών, της 
φωτογραφίας, της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου. 

δ) Το Τµήµα Κινηµατογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση της κινηµατογραφικής τέχνης και 
παραγωγής µε την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόµενους κινηµατογραφικούς 
οργανισµούς και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. 

ββ) Την ενίσχυση της κινηµατογραφικής δηµιουργίας, παραγωγικότητας και 
καινοτοµίας σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου και άλλους 
φορείς.  

γγ) Την ενίσχυση των παραγωγών των ελληνικών κινηµατογραφικών έργων µεγάλου 
µήκους και των επιχειρήσεων κινηµατογραφικών αιθουσών, που προβάλλουν 
ελληνικά κινηµατογραφικά έργα µεγάλου µήκους από τα έσοδα του ειδικού φόρου. 

δδ) Την εποπτεία της υποχρεωτικής επένδυσης των τηλεοπτικών καναλιών 
(συµβατικών και συνδροµητικών) και των εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών στην κινηµατογραφική παραγωγή. 

εε) Την αξιολόγηση καταλληλότητας των κινηµατογραφικών έργων. 

στστ) Την ενίσχυση και προβολή του ∆ικτύου ∆ηµοτικών Κινηµατογράφων µε κάθε 
πρόσφορο µέσο. 



ζζ) Τη διαφύλαξη, συντήρηση και αξιοποίηση της κινηµατογραφικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς σε συνεργασία µε την Ταινιοθήκη της Ελλάδος ή άλλους φορείς.  

ηη) Την ενθάρρυνση της πρόσβασης των πολιτών στο χώρο της κινηµατογραφικής 
τέχνης και δηµιουργίας. 

θθ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνή κινηµατογραφικά φεστιβάλ και 
διαδικασίες βραβείων. 

ιι) Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών προγραµµάτων στον τοµέα του 
κινηµατογράφου και των οπτικοακουστικών µέσων. 

ιαια) Την οικονοµική κάλυψη συµβατικών κινηµατογραφικών υποχρεώσεων της 
Ελλάδος σε διεθνείς οργανισµούς. 

ιβιβ) Την εφαρµογή ευρωπαϊκών συµβάσεων, οδηγιών και προτάσεων για τον 
κινηµατογράφο και τα οπτικοακουστικά µέσα. 

ιγιγ) Την ανάπτυξη και την προώθηση των πολιτιστικών δηµιουργικών βιοµηχανιών 
στον τοµέα του κινηµατογράφου και των οπτικοακουστικών µέσων.  

ιδιδ) Την συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα 
και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στον τοµέα του 
κινηµατογράφου και οπτικοακουστικών µέσων.  

ε) Το Τµήµα Γραµµάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχοµένου είναι αρµόδιο για: 

αα) Την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραµµάτων και την προβολή της 
Ελληνικής Γραµµατείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία µε το 
Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των Γραµµάτων καθώς και µε την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόµενους 
οργανισµούς. 

ββ) Την ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των δηµιουργών του βιβλίου και των 
πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών του χώρου. 

γγ) Την αξιολόγηση, αναγνώριση και βράβευση της δηµιουργίας, δηµιουργικότητας 
και καινοτοµίας στο χώρο των γραµµάτων και του βιβλίου. 

δδ) Τη διαχείριση και η ανάπτυξη των βάσεων δεδοµένων της ελληνικής 
βιβλιοπαραγωγής (ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ). 

εε) Την ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για τον Πολιτισµό, τις Τέχνες και 
τις Επιστήµες. 



στστ) Την παρακολούθηση και προώθηση των θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας σε 
συνεργασία µε τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 

ζζ) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραµµάτων για την προώθηση και 
ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του βιβλίου, των Ελληνικών Γραµµάτων 
και της Ελληνικής Γραµµατείας. 

στ) Το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ είναι αρµόδιο 
για: 

αα) Τη διαρκή επικαιροποίηση και την ηλεκτρονική αποτύπωση/διάδραση και 
χαρτογράφηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. 

ββ) Την καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και προβολή των φεστιβάλ ανά την 
επικράτεια, των µειζόνων πολιτιστικών γεγονότων-διοργανώσεων και των 
δηµιουργικών και πολιτιστικών βιοµηχανιών της περιφέρειας. 

γγ) Τη σύναψη, παρακολούθηση και υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε τις 
Περιφέρειες και τους ∆ήµους της Ελληνικής Επικράτειας. 

δδ) Τον έλεγχο για τη σκοπιµότητα, συγκρότηση, και θεσµική λειτουργία των 
Πολιτιστικών Ιδρυµάτων στην Ελλάδα. 

εε) Την αξιοποίηση πολιτιστικού εκθεσιακού υλικού για την οργάνωση πολιτιστικών 
εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Άρθρο ….  

∆ιεύθυνσης Εποπτείας και ∆ράσεων 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και ∆ράσεων είναι η συνολική 
εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων φορέων της 
Γ∆ΣΠ καθώς και των φορέων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Είναι ακόµη ο 
συντονισµός, η δικτύωση και η υποστήριξή τους, σε συνεργασία µε τα θεµατικά 
τµήµατα και διευθύνσεις της Γ∆ΣΠ -∆/νση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής 
καθώς και τα αντίστοιχα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού και της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού, ∆ηµοσιονοµικών 
Αναφορών, ΜΠ∆Σ και Εποπτευόµενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση 
αρµόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ.. Επίσης είναι ο έλεγχος νοµιµότητας και 
σκοπιµότητας -οικονοµικό έλεγχος και εποπτεία- των πολιτιστικών και 
εποπτευοµένων φορέων αρµοδιότητας της Γ.∆.Σ.Π., η παρακολούθηση και 
αποτελεσµατική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχορηγούµενων 
φορέων του Μητρώου και των προγραµµάτων που υλοποιούν. 



Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας και ∆ράσεων εκτελεί τις δράσεις που σχεδιάζονται από τις 
υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις της Γ∆ΣΠ σε συνεργασία µε αυτές. 

2. Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας και ∆ράσεων αποτελείται από τα εξής τρία (3) Τµήµατα: 

α)  Τµήµα Εποπτευοµένων και Τακτικώς Επιχορηγούµενων Οργανισµών 

β)  Τµήµα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων 

γ)  Τµήµα Υποστήριξης ∆ράσεων 

3.α) Το Τµήµα Εποπτευοµένων και Τακτικώς Επιχορηγούµενων Οργανισµών είναι 
αρµόδιο για: 

αα) Τη διοικητική και οικονοµική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευοµένων και 
τακτικώς επιχορηγούµενων Οργανισµών του Υπουργείου, αρµοδιότητας της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού, σε συνεργασία µε τα θεµατικά τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής και τα αντίστοιχα Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και της ∆ιεύθυνσης 
Προϋπολογισµού, ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών, ΜΠ∆Σ και Εποπτευόµενων Φορέων 
καθώς και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου. 

ββ) Τον συντονισµό, τη δικτύωση και την υποστήριξή τους, σε συνεργασία µε τα 
θεµατικά τµήµατα και διευθύνσεις της Γ∆ΣΠ -∆/νση Εφαρµογής Πολιτιστικής 
Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού, 
∆ηµοσιονοµικών Αναφορών, ΜΠ∆Σ και Εποπτευόµενων Φορέων και κάθε άλλης 
κατά περίπτωση αρµόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ. 

γγ) Τον έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας δαπανών και διοικητικών ενεργειών 
των εποπτευόµενων και τακτικώς επιχορηγούµενων Οργανισµών αρµοδιότητας της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού. 

β) Το Τµήµα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας των επιχορηγούµενων φορέων του 
Μητρώου για τις δράσεις τους βάσει των χορηγούµενων από τους φορείς 
απολογιστικών στοιχείων. 

ββ) Τη συλλογή στοιχείων διαχείρισης (οικονοµικοί και καλλιτεχνικοί 
προϋπολογισµοί και απολογισµοί) των καταγεγραµµένων Φορέων του Μητρώου και 
βάσει αυτών την αξιολόγηση τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ή 
δραστηριοτήτων τους καθώς και εισηγήσεις στην ιεραρχία και στα θεµατικά τµήµατα 
της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής. 



γγ) Τη διαρκή επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων όλων των 
τοµέων σύγχρονου πολιτισµού και µέριµνα για την αξιοποίησή του. 

γ) Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ράσεων µεριµνά για την εκτέλεση δράσεων που 
σχεδιάζουν οι ∆ιευθύνσεις της Γενικής ∆/νσης Σύγχρονου Πολιτισµού, όπως 
ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια, σεµινάρια, εκδόσεις κλπ.  

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης  

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση -Αρµοδιότητες 

1 Οι επιχειρησιακοί στόχοι της  ∆ιεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης είναι η 
ορθολογική και προς όφελος της κοινωνίας λειτουργία της καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης κάθε βαθµίδας και αντικειµένου. Είναι ακόµη η τεκµηρίωση και 
πιστοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2 Η ∆ιεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης αποτελείται από τα εξής τρία (3) 
Τµήµατα: 

α)  Τµήµα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού 

β) Τµήµα Μουσικής Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων 

3. α) Το Τµήµα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού είναι αρµόδιο για: 

αα) Την προαγωγή της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας και την επικαιροποίηση 
του θεσµικού της πλαισίου. 

 ββ) Την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινοµένων στον 
τοµέα της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας, σε συνεργασία µε ελληνικούς ή ξένους 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς . 

γγ) Τη θεσµοθετηµένη εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων 
Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού η οποία συνίσταται: 

Στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ιδρυτών, των διευθυντών 
και του διδακτικού προσωπικού µετά από γνωµοδότηση των αρµόδιων γνωµοδοτικών 
επιτροπών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης  



Στην διοργάνωση των Εισαγωγικών και ∆ιπλωµατικών Εξετάσεων των Ανωτέρων 
Σχολών ∆ραµατικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού  

Στον έλεγχο και στη θεώρηση των παρεχόµενων τίτλων σπουδών κατά τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 

δδ) Στην οργάνωση ψηφιακών αρχείων των θεατρικών σχολών και σχολών χορού. 

β)  Το Τµήµα Μουσικής Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη µελέτη, και την προαγωγή της επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής εκπαίδευσης 
στον τοµέα της µουσικής καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση του θεσµικού της 
πλαισίου για τη ακαδηµαϊκή διαβάθµισή της. 

ββ) Την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινοµένων στον 
τοµέα αυτό. 

γγ) Τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και 
έλεγχο των ειδικών µουσικών εκπαιδευτηρίων (δηµοσίων και ιδιωτικών Ωδείων και 
Μουσικών Σχολών) κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

δδ) Την οργάνωση ψηφιακών αρχείων των ειδικών µουσικών εκπαιδευτηρίων και 
παροχή πρόσβασης των ωδείων, των σπουδαστών και ειδικού κοινού σε αυτά. 

γ) Το Τµήµα Εκπαίδευσης Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι 
αρµόδιο για: 

αα) Την εκπαίδευση στον τοµέα του κινηµατογράφου και τη λήψη µέτρων για την 
προαγωγή της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση 
του θεσµικού της πλαισίου και την ακαδηµαϊκή διαβάθµιση της. 

ββ) Την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των σπουδαστών των σχολών 
κινηµατογραφίας – τηλεόρασης και τη µετεκπαίδευση των σπουδαστών ή 
διακρινοµένων στον τοµέα αυτό. 

γγ) Τη εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών 
Κινηµατογραφίας – Τηλεόρασης  

δδ) Στη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνικού της 
βιοµηχανίας του κινηµατογράφου και τηλεόρασης, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 



 

Άρθρο …. 

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Στρατηγικοί Σκοποί  - ∆ιάρθρωση  

1. Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι: 

Η ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και των 

λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των Εποπτευόµενων 

από αυτό φορέων σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες  

τέσσερις ( 4) οργανικές µονάδες : 

α. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής 

β. ∆ιεύθυνση οικονοµικής διαχείρισης 

γ. ∆ιεύθυνση προµηθειών, υποδοµών και διαχείρισης υλικού 

δ. ∆ιεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 

 

Άρθρο …. 

 ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής είναι: 

Η κατανοµή των πιστώσεων µε σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονοµικότητας, 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση 

των οικονοµικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου για τη διατήρηση και ενίσχυση, 

της δηµοσιονοµικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και 

µεσοπρόθεσµης διάρκειας των δηµοσιονοµικών κανόνων. 



 

2. Η ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 

Στρατηγικής συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) Τµήµατα: 

  

α) Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μ.Π.∆.Σ. 

β) Τµήµα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

γ) Τµήµα Χορηγιών 

 

3. α) Το Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μ.Π.∆.Σ. είναι αρµόδιο για: 

αα) Το σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσµου 

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) και του Τακτικού Προϋπολογισµού 

ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλεσης του Τακτικού 

Προϋπολογισµού του Υπουργείου σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκτέλεσης 

Προϋπολογισµού 

γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων 

δδ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέσιµων πιστώσεων του 

Προϋπολογισµού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανοµή πιστώσεων στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία µε τα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

β) Το Τµήµα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 

ββ) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισµού του Εθνικού 

Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) 

γγ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραµµάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στο 

Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασµό, την παρακολούθηση της προώθησης και της 

εφαρµογής τους και τη µέριµνα για την οµαλή χρηµατοδότησή τους 



δδ) Τον καθορισµό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του Π∆Ε για την 

πληρωµή των εκτελούµενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων 

εξουσιοδότησης εκτελούµενων µε ευθύνη Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. 

εε) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες 

και µη διαδικτυακές εφαρµογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα µε 

το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο 

γ) Το  Τµήµα χορηγιών είναι αρµόδιο για:  

αα) Την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εισήγηση και τη διεκπεραίωση του συνόλου 

των διαδικασιών για την ενίσχυση του θεσµού της χορηγίας και την υλοποίηση των 

συµβάσεων πολιτιστικής χορηγίας καθώς και τη γνωµοδότηση για την αποδοχή τους 

ββ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που µπορούν να 

αποτελέσουν αντικείµενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και η σύνταξη και 

δηµοσίευση καταλόγου συµβάσεων χορηγιών για το προηγούµενο έτος  

γγ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, 

Απλούστευσης των ∆ιαδικασιών και ∆ηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής 

βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση –Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι: 

Η βέλτιστη διαχείριση των δηµοσιονοµικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της 

διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η 

αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδοµών του πολιτισµού, 

την παράγωγη πολιτιστικών αγαθών και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων του 

Υπουργείου  



2. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης συγκροτείται από τα παρακάτω τρία (3) 

Τµήµατα:  

α) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού 

β)  Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας 

γ) Τµήµα Λοιπών Οικονοµικών θεµάτων  

3. α) Το Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού (Τακτικού και Π.∆.Ε.), είναι αρµόδιο 

για:  

αα) Την παρακολούθηση των κατανοµών και των απορροφήσεων των εγκεκριµένων 

πιστώσεων στο Π∆Ε, τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων για τις επιµέρους 

κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών 

στοιχείων 

ββ) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε 

στοιχείου που αποτελεί αντικείµενο της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας ή των 

καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, των ενώσεων και των οµοσπονδιών και 

των άλλων επιχορηγούµενων φορέων και γνωµοδότηση για περικοπή της 

επιχορήγησης τους, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις 

γγ) Την τήρηση του µητρώου δεσµεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισµό και το 

Π∆Ε και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των 

στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραµµα ∆ράσης 

δδ) Τη χορήγηση οικονοµικών επιβραβεύσεων σε διακεκριµένους αθλητές και 

προπονητές µε εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριµ) 

εε) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την 

υποβολή τους στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου  

στστ) Την έκδοση των Αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισµού, των 

επιτροπικών ενταλµάτων και των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (ΧΕΠ), τον 

ορισµό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των 

αποφάσεων χρηµατοδότησης έργων του Π∆Ε µε συνακόλουθη πίστωση των 

λογαριασµών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας 



ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηµοσιονοµικών στοιχείων από το 

Πρόγραµµα ∆ράσης για τα µητρώα δεσµεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού και 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ηη) ∆ιαχείριση παγίων προκαταβολών 

θθ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, 

Απλούστευσης των ∆ιαδικασιών και ∆ηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής 

βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών 

β) Το Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εκκαθάριση και πληρωµή των αποδοχών και των κάθε είδους αµοιβών του 

προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών 

ββ) Την τήρηση του µισθολογικού µητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των 

στοιχείων για τη µισθοδοσία του µη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου  

γγ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες 

αµοιβές, αποζηµιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.  

δδ) Την πληρωµή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε 

υπηρεσίες του Υπουργείου  

εε) Την ενηµέρωση του µητρώου δεσµεύσεων για το σύνολο των δαπανών 

αρµοδιότητας του Τµήµατος 

γ) Το Τµήµα Λοιπών Οικονοµικών θεµάτων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την προετοιµασία και την προώθηση σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και 

σχεδίων νόµων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται 

να εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης µε την έννοια του άρθρου 107.1 της 

ΣΛΕΕ για γνωµοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών 

Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚεΜΚΕ)  

ββ) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που 

προετοιµάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην 

ΚεΜΚΕ  



γγ) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρµοδιότητάς της σε ό,τι αφορά 

την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιµασία και την 

υλοποίηση µέτρων  που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης 

δδ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν 

κοινοποίηση 

εε) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση 

κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε 

περίπτωση αιτήµατος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί µέτρων κρατικής 

ενίσχυσης αρµοδιότητάς της 

στστ) Την µέριµνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα SANI 

ζζ) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών 

ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI 

ηη) Τη µέριµνα για την ενηµέρωση του µητρώου παρακολούθησης κρατικών 

ενισχύσεων  της υποπαραγράφου Β.8 του Ν. 4152/2013, ως προς τα µέτρα 

αρµοδιότητάς τους 

θθ) Την εποπτεία για την εφαρµογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνοµων 

κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους 

Εποπτευόµενους Φορείς αρµοδιότητάς της, µε βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η 

παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην 

ΕΕ. Ειδικότερα την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνοµων ενισχύσεων που 

χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισµό των ωφελούµενων επιχειρήσεων, των 

ποσών, και των τόκων ανά ωφελούµενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη µέριµνα 

ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες µέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόµως χορηγηθέντων κρατικών 

ενισχύσεων  

ιι) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπανών του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος του Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε αίτηµα των Γενικών 

∆ιευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής τους συνολικά και την τροποποίηση των ποσών 

των εγκεκριµένων πολιτιστικών δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο 

βάσει των αιτηµάτων των Υπηρεσιών 



 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού  

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης 

Υλικού είναι:  

Ο ορθός προγραµµατισµός των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε υλικά 

και υποδοµές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης 

αυτών, µε απώτερο σκοπό  την εξασφάλιση της διαφάνειας και της προάσπισης του 

δηµοσίου συµφέροντος κατά τη σύναψη των συµβάσεων. 

 

2. Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού συγκροτείται από 

τα παρακάτω τρία (3) Τµήµατα: 

α) Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών 

β) Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών 

γ) Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζηµιώσεων 

 

3. α) Το Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών είναι 

αρµόδιο για : 

αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δηµόσιων και διεθνών) διαγωνισµών 

ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών πάσης φύσεως υλικών, 

εξοπλισµού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και 

αποκατάσταση κάθε είδους  

γγ) Τη µη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

δδ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών καθώς 

και υπεργολαβιών 



εε) Την ενηµέρωση του µητρώου δεσµεύσεων για το σύνολο των δαπανών 

αρµοδιότητας του Τµήµατος 

στστ) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, 

Απλούστευσης των ∆ιαδικασιών και ∆ηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής 

βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών 

ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες 

και µη διαδικτυακές εφαρµογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα µε 

το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο 

β) Το Τµήµα διαχείρισης υλικού και υποδοµών είναι αρµόδιο για : 

αα) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των 

προµηθευόµενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής 

και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού 

ββ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεµάτων και την έγκαιρη ενηµέρωση του 

Τµήµατος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος προµηθειών 

γγ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραµµατισµό των 

δαπανών για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων 

και των εγκαταστάσεων τους, τη λήψη µέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της 

ορθής λειτουργίας των δικτύων φωτισµού και ύδρευσης  

δδ) Την τήρηση µητρώου οχηµάτων για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

εε) Την ενηµέρωση ηλεκτρονικής εφαρµογής για τον έλεγχο των ποσοτήτων των 

προµηθευθέντων και διανεµηθέντων υλικών και των αποθεµάτων τους 

στστ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασµό του Υπουργείου 

γ) Το Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζηµιώσεων είναι 

αρµόδιο : 

αα) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νοµιµότητας και καταλληλότητας, για την 

απόκτηση ακινήτων µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών 

ββ) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων 



γγ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και της 

εξαγοράς ακινήτων  

δδ)Την καταβολή αποζηµιώσεων ή του αντίστοιχου τιµήµατος λόγω της στέρησης 

χρήσης των ακινήτων  

εε) Την κτηµατογράφηση των αστικών ακινήτων, των αρχαιολογικών χώρων και των 

κτηµάτων και τη διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου των περιουσιακών στοιχείων του 

Υπουργείου 

στ) Την διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου των περιουσιακών στοιχείων του 

υπουργείου 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Εποπτευόµενων φορέων, ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Εποπτευόµενων Φορέων, 

∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών είναι : 

Η αποφυγή δηµιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων οφειλών και 

συνακόλουθα, η αποφυγή δηµιουργίας ελλειµµάτων στους Εποπτευόµενους Φορείς 

µέσω του έλεγχου της ορθότητας των υποβαλλόµενων από αυτούς στοιχείων για την 

τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων  

2. Η ∆ιεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και 

Αναφορών συγκροτείται από τα παρακάτω δύο (2) Τµήµατα: 

α) Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Λοιπών Φορέων 

β) Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 

3. α) Το Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Λοιπών Φορέων είναι αρµόδιο 

για :  

αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλοποίησης του ΜΠ∆Σ  και των 

προσχεδίων προϋπολογισµού των Εποπτευόµενων Φορέων 

ββ) Την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των εποπτευόµενων φορέων, 

των ελλειµµάτων και χρεών που εµφανίζουν σε τακτική (τριµηνιαία / µηνιαία) βάση 



και ανάλυση και επεξεργασία των οικονοµικών τους στοιχείων σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού  

γγ) Τη συνεργασία µε την πολιτική ηγεσία για την αξιολόγηση των αιτηµάτων 

επιχορήγησης µέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων 

δδ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογισµών και απολογισµών των 

εποπτευόµενων και λοιπών φορέων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

εε) Την έκδοση Αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

και παρακολούθηση των χορηγούµενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόµενους 

φορείς  

στστ)Τη διασφάλιση της ευθυγράµµισης των στόχων που τίθενται, µέσω των 

προϋπολογισµών των εποπτευόµενων φορέων, µε τους αντίστοιχους στόχους της 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, καθώς και µε τους στόχους του Προϋπολογισµού του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 

ζζ) Την αξιολόγηση των πορισµάτων και των λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων 

των επιχορηγούµενων αθλητικών φορέων και τη σχετική ενηµέρωση των 

εµπλεκοµένων ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών  

ηη) Τη συνεργασία µε το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, 

Απλούστευσης των ∆ιαδικασιών και ∆ηµιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριµένων ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής 

βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών 

θθ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες 

και µη διαδικτυακές εφαρµογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύµφωνα µε 

το εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο 

β) Το Τµήµα δηµοσιονοµικών αναλύσεων και αναφορών είναι αρµόδιο για : 

αα) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηµοσιονοµικών στοιχείων των 

Εποπτευόµενων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις 

διαδικτυακές εφαρµογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται 

ββ) Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονοµικών απολογιστικών 

στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού καθώς και την  αξιολόγησή τους 



γγ) Τη συγκέντρωση των οικονοµικών στοιχείων και τη σύνταξη των 

συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών 



 

 

Άρθρο…. 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  

Στρατηγικοί Σκοποί  - ∆ιάρθρωση  

 

1. Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι: 

Η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού αναπτύσσοντας δράσεις συντονισµού 
και συνέργειας σε οριζόντιο  και κάθετο επίπεδο, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.  

Ο σχεδιασµός και υλοποίηση πολιτικών  για  τη δηµιουργία µιας ευέλικτης και 
αποδοτικής διοίκησης και τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων 
του Υπουργείου   

Η προώθηση και εφαρµογή µίας  ολοκληρωµένης πολιτικής Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, καθώς και των υποδοµών και δικτύων του Υπουργείου µε γνώµονα 
τη διαλειτουργικότητά τους  και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του 
συνόλου του Υπουργείου.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 

α. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

β. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας 

γ. ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

δ. Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Επιχειρησιακοί Στόχοι –∆ιάρθρωση- Αρµοδιότητες  



1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού είναι:  

Η δηµιουργία του πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. 

Η παρακολούθηση της πολιτικής  για τη διοίκηση του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α και 
των διοικητικών υπηρεσιών του.  

Η παρακολούθηση, ο προγραµµατισµός και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου  
δυναµικού του ΥΠ.ΠΟ.Α µέσα από την αναζήτηση και τον εντοπισµό των 
εκπαιδευτικών  αναγκών και την επιµόρφωση   και κατάρτιση σε συνεργασία µε το 
Ε.Κ.∆.∆.Α  

Η άµεση ανταπόκριση στα υποβαλλόµενα αιτήµατα υπαλλήλων και πολιτών. 

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού συγκροτείται από 
τα κατωτέρω Τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού τοµέα Πολιτισµού 

β) Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού τοµέα Αθλητισµού 

γ) Τµήµα Υποστήριξης Εποπτευοµένων φορέων τοµέα Πολιτισµού και Ανάπτυξης 
και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

δ) Τµήµα Γραµµατείας, Αρχείου και Ενηµέρωσης Κοινού, 

3. α) Το Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού τοµέα Πολιτισµού είναι 
αρµόδιο για :  

αα) Τον χειρισµό όλων των θεµάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 
των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του µόνιµου προσωπικού, του 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (εκτός του 
ωροµισθίου προσωπικού), καθώς και του προσωπικού µε έµµισθη εντολή και του 
προσωπικού µε θητεία   

ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις 
ποσοτικές µεταβολές του προσωπικού.  

γγ) Τον προγραµµατισµό προσλήψεων του προσωπικού κατά Κλάδο και Ειδικότητα.  

δδ) Την εφαρµογή του Πειθαρχικού ∆ικαίου. 



εε) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρµόδιες δικαστικές αρχές, σε 
περίπτωση εφαρµογής ενδίκων µέσων για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού. 

στστ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του 
προσωπικού.  

ζζ) Την µέριµνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου, του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων, των Τοπικών 
Συµβουλίων Μνηµείων, του Τεχνικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου Μουσείων. 

ηη) Την  µέριµνα για την συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 
του Υπουργείου Πολιτισµού και των εποπτευοµένων απ αυτό ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

θθ) Την εποπτεία τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α 

ιι) Την µέριµνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Οµάδων Εργασίας και Επιτροπών.  

β) Το Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού τοµέα Αθλητισµού είναι αρµόδιο 
για:  

αα) Το χειρισµό όλων των θεµάτων πρόσληψης, µεταβολών και  υπηρεσιακής 
κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του µόνιµου και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευοµένων 
φορέων αυτής, καθώς και των θεµάτων εποχικού προσωπικού των εποπτευοµένων 
φορέων. 
 
ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις 
ποσοτικές µεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευοµένων φορέων 
αυτής. 
 
γγ) Τον προγραµµατισµό προσλήψεων  του προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, 
της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόµενων φορέων αυτής. 
 
δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων της     
Γ.Γ.Α. και των εποπτευόµενων φορέων αυτής, καθώς και του εποχικού προσωπικού 
των εποπτευοµένων φορέων. 
 
εε)  Την εφαρµογή του Πειθαρχικού ∆ικαίου. 
 
στστ) Την  παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρµόδιες δικαστικές αρχές, σε 
περίπτωση εφαρµογής ενδίκων µέσων για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού της     Γ.Γ.Α. και των εποπτευόµενων φορέων αυτής. 
 
ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του 
προσωπικού της Γ.Γ.Α.. 
 



ηη) Τη µέριµνα για την τοποθέτηση αναγκαίου προσωπικού για την εξυπηρέτηση 
των συλλογικών οργάνων, τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευοµένων ΝΠ∆∆ αυτής, καθώς και τη 
σύσταση, συγκρότηση και ορισµό µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Γ.Γ.Α.. 
 
θθ) Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Οµάδων Εργασίας και των 
Επιτροπών της ΓΓΑ και των εποπτευοµένων φορέων αυτής. 
 
ιι) Τη διαδικασία διορισµού διακριθέντων αθλητών σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, 
στη ΓΓΑ και στα εποπτευόµενα αυτής, καθώς και την έκδοση κοινών υπουργικών 
αποφάσεων καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων διορισµού διακριθέντων 
αθλητών. 
 
ια) Την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση προσλήψεων 
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  και την κατανοµή αυτών  ανά φορέα, για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων Άθληση για Όλους. 
 
ιβ) Τη µέριµνα για το διορισµό ή την αντικατάσταση µελών των ∆ιοικήσεων  των 
εποπτευοµένων φορέων (ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
τον κανονισµό λειτουργίας αυτών. 
 
ιγ) Την άσκηση διοικητικού ελέγχου στις αποφάσεις των διοικήσεων (έλεγχος 
νοµιµότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων) των εποπτευοµένων φορέων (ΝΠ∆∆ 
και ΝΠΙ∆), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισµό λειτουργίας 
αυτών. 
 
ιδ) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής Απόφασης, 
των εποπτευοµένων ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 
τους. 
 

ιε) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισµών Λειτουργίας όλων των 
εποπτευόµεων φορέων (ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

γ) Το Τµήµα Υποστήριξης Εποπτευοµένων φορέων τοµέα Πολιτισµού και 
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, είναι αρµόδιο για : 
 
αα) Τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών  που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και 
Αθλητισµού  (τοµέα Πολιτισµού)  και δε διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή µονάδα για 
τα θέµατα αυτά. 
 
ββ) Την µέριµνα για  θέµατα  µονοµελών οργάνων διοίκησης καθώς και για τη 
συγκρότηση και σύνθεση  των συλλογικών οργάνων των εποπτευοµένων, από το 
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,  (τοµέα Πολιτισµού) , φορέων.   
 



γγ) Την µέριµνα για την ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών  και την εκπαίδευση 
του  ανθρώπινου δυναµικού  του Υπουργείου  Πολιτισµού και Αθλητισµού  σε 
συνεργασία µε το  Ε.Κ.∆.∆.Α. 
 
δδ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξειδίκευσης των 
υπαλλήλων του Υπουργείου  σε αντικείµενα της υπηρεσίας. 
 
δ) Το  Τµήµα Γραµµατείας, Αρχείου και Ενηµέρωσης Κοινού είναι αρµόδιο για : 
αα)  Τη διαχείριση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας του 
Υπουργείου. 
 
ββ)  Την άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατα του πολίτη.  
 
γγ) Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε τακτικό υπάλληλο του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.  
 

 

Άρθρο 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νοµοτεχνικής 
Επεξεργασίας 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης 
και Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας είναι οι προτάσεις ενεργειών που εντάσσονται σε 
προγράµµατα διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισµού, η υλοποίηση και ο 
συντονισµός των ειδικότερων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρµογής 
τους, η διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση των αναλαµβανόµενων δράσεων 
και η νοµοτεχνική επεξεργασία των προτεινόµενων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νοµοτεχνικής 
Επεξεργασίας συγκροτείται από τα παρακάτω Τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού 

β) Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας 

γ) Τµήµα Παιδικού Σταθµού, Γενικής Μέριµνας και Ασφάλειας Χώρων 

3. α) Το  Τµήµα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού είναι αρµόδιο για :  

αα) Την εφαρµογή συστηµάτων και µεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και άλλων έργων 
συµβολής στην εκσυγχρονισµένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου καθώς και στην ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητάς τους. 



ββ) Τη διαµόρφωση των διαδικασιών εφαρµογής των διοικητικών αλλαγών σε 
συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες.  

γγ) Τη συγκέντρωση σχετικών µελετών για θέµατα διοικητικής οργάνωσης και 
εκσυγχρονισµού άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου ή άλλων Φορέων της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. 

δδ) Τη διαχείριση και διάχυση της ευρύτερης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέµατα 
διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισµού. 

εε) Τον προσδιορισµό της ετήσιας στοχοθεσίας της υπηρεσίας και τον καθορισµό των 
σχετικών δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης της. 

β) Το  Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη νοµοτεχνική επεξεργασία προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων κανονιστικού 
περιεχοµένου που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις καθ΄ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες 
του Υπουργείου.  

ββ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων και των προτάσεων συναρµόδιων 
Υπουργείων ή Φορέων επί των προτεινόµενων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

γγ) Την υποβολή σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων κανονιστικού 
περιεχοµένου για υπογραφή τους από την ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και των 
συναρµόδιων Υπουργείων.  

δδ) Τη µέριµνα δηµοσίευσης των κειµένων αυτών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

      γ) Το  Τµήµα Παιδικού Σταθµού, Γενικής Μέριµνας και Ασφάλειας Χώρων είναι 
αρµόδιο για : 

 

αα) Τη λειτουργία Παιδικού Σταθµού ως προς τη διαχείριση θεµάτων εξυπηρέτησης, 
παιδαγωγικής απασχόλησης, µεταφοράς, διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας των υπαλλήλων του Υπουργείου.  

 

ββ) Την επιµέλεια της καθαριότητας, της ευπρέπειας και ασφάλειας των χώρων και 
κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ως προς τα θέµατα κατανοµής του 
προσωπικού των θυρωρείων (Θυρωρών). 

 



γγ) Τη λειτουργία Γραφείου Ελεγκτών Ιατρών µε µέριµνα και για την υγιεινή των 
χώρων εργασίας και τον κατ΄ οίκον έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων του 
Υπουργείου. 

 

Άρθρο …. 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Επιχειρησιακοί Στόχοι –∆ιάρθρωση- Αρµοδιότητες   

1 Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι: 

Η ανάλυση, η επέκταση, η αξιολόγηση και αξιοποίηση των υποδοµών πληροφορικής 
και επικοινωνιών. 

2 Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης απαρτίζεται από τα παρακάτω 
τµήµατα: 

α) Τµήµα Υποδοµών 

β) Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων 

γ) Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
και ∆ηµιουργίας Προτύπων 

δ) Τµήµα Πληροφορικής Τοµέα Αθλητισµού 

3 α) Το Τµήµα Υποδοµών είναι αρµόδιο για :  

αα) Την εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων πληροφορικής και 
επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

ββ) Τον καθορισµό προδιαγραφών, αξιολόγηση και επιλογή του τεχνικού εξοπλισµού 
των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

γγ) Την εφαρµογή τεχνικών µεθόδων και µέτρων για την ασφάλεια της τεχνολογικής 
υποδοµής των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά των δεδοµένων που διακινούνται, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε αυτά.  

δδ) Τη διαχείριση και συντήρηση των κέντρων δεδοµένων (DATA CENTERS) του 
Υπουργείου.  



εε) Τη σύνταξη προδιαγραφών, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων δεδοµένων, 
φωνής και εικόνας στα κτήρια και τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού.  

στστ) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και στους φορείς και τα νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από 
αυτό.  

ηη) Την τεκµηρίωση του εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου και η τήρηση σχετικού αρχείου.  

β) Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:  

αα) Τη µελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκµηρίωση πληροφοριακών 
συστηµάτων για την ηλεκτρονική υποστήριξη των απαιτήσεων τόσο των υπηρεσιών 
της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, όσο και των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις στον τοµέα του Πολιτισµού.  

ββ) Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική αξιολόγηση και η προµήθεια των 
εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων.  

γγ) Τη δηµιουργία και διαχείριση µητρώου Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
Υπουργείου Πολιτισµού και η παροχή εγκρίσεων για την αγορά νέων σύµφωνα µε το 
Ν.3979/2011.  

δδ) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευση χρηστών σε όλες τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο.  

εε) Τη διοικητική παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη έργων πληροφοριακών 
συστηµάτων Εποπτευοµένων Φορέων. 

γ) Το Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης 
∆ιαδικασιών και ∆ηµιουργίας Προτύπων µε χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών είναι αρµόδιο για: 

αα) Τον σχεδιασµό και την υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο δράσεων για τη 
δηµιουργία εθνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος και την τεχνική µέριµνα για 
τη διάχυση και ανάδειξή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και για τη 
µακροχρόνια διατήρησή του σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου 
Μνηµείων. 

ββ)  Τον σχεδιασµό και υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο υπηρεσιών για τη 
βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στο ψηφιακό περιεχόµενο και για τη διάθεση 
και επαναχρησιµοποίηση του ψηφιακού περιεχοµένου σε εφαρµογές στον τουρισµό, 



την εκπαίδευση, την έρευνα κλπ. σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου 
Μνηµείων. 

γγ) Την τεχνική διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των 
επίσηµων διαδικτυακών πυλών του τοµέα Πολιτισµού και υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας που αφορούν πολιτιστικό ή/και τουριστικό περιεχόµενο.  

δδ) Την τεχνική συµβολή στη συλλογή και διαχείριση γεωχωρικών δεδοµένων, 
καθώς και στη διαµόρφωση εθνικών βάσεων δεδοµένων σε συνεργασία µε τη 
∆ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και τη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων 
Μνηµείων. 

εε) Την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων ή άλλων πολιτιστικών φορέων 
σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 

στστ) Τη µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή από της κατά αντικείµενο αρµόδιες 
Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών µεθόδων (της π.χ. µέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή 
έρευνα, ανάλυση κόστους- ωφέλειας, εργονοµία κ.λ.π.) για την αύξηση της 
παραγωγικότητας.  

ζζ) Τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών του Υπουργείου. 

ηη) Την εφαρµογή µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του 
Υπουργείου και αξιολόγηση αυτών. 

δ) Το Τµήµα Πληροφορικής Τοµέα Αθλητισµού είναι αρµόδιο για την: 

αα) Κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών τόσο της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού όσο και των εποπτευόµενων από αυτή νοµικών προσώπων, οργανισµών 
και αθλητικών οµοσπονδιών, σε εφαρµογές Intranet/Internet Applications, από 
πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, υλοποίησης των 
εφαρµογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών µελετών σκοπιµότητας. ∆ιαχείριση και 
υποστήριξη του ∆ικτύου δοµηµένης καλωδίωσης Φωνής και ∆εδοµένων, mail server 
και web mail. 

ββ) ∆ιασφάλιση της καλής λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης του 
µηχανογραφικού εξοπλισµού της ΓΓΑ, η προετοιµασία δεδοµένων, ο έλεγχος 
εισόδου – εξόδου τους και η ασφάλεια του όλου συστήµατος πληροφορικής. 

γγ) Συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισµού (HARDWARE), 
εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση λογισµικού (SOFTWARE).  

δδ) ∆ιασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων 
και των τοπικών δικτύων, που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ΓΓΑ. 



εε) Τεκµηρίωση της εφαρµογής των εξελίξεων στον τοµέα των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των προηγµένων επικοινωνιών, ιδιαίτερα στο χώρο της δηµόσιας 
διοίκησης στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 

στστ) Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες της οργανικές µονάδες και τους 
χρήστες της ΓΓΑ. 

ζζ) Συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Τµήµατος. 

 ηη) Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρµογών στους 
χρήστες της ΓΓΑ και των Εποπτευόµενων Φορέων. 

θθ) ∆ηµιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθµιση και διαχείριση των 
ιστοτόπων της ΓΓΑ. και προβολή, µέσω εφαρµογών, του έργου της ΓΓΑ στο 
∆ιαδίκτυο. 

ιι) ∆ιαχείριση όλων των δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

κκ) Κατάθεση πληροφοριών, δεδοµένων και µεταδεδοµένων, που αφορούν στον 
αθλητισµό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδοµένων για τη διάθεση 
γεωχωρικής πληροφορίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Open Government 
Partnership (Ν.3882/2010 ΦΕΚ 166/Α/22-9-2010 και Ν.3979/2011 ΦΕΚ 138/Α/16-6-
2011). 

λλ) Υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχανογραφικής υποδοµής αθλητικών 
διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και προβολή αυτών µέσω διαδικτύου 
(σχεδιασµός Ιστοτόπων) και έντυπου υλικού. 

 

 

Άρθρο….. 
 

   Αυτοτελές Τµήµα  Παλλαϊκής Άµυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 
Ανάγκης  

Αρµοδιότητες 

Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η κινητικότητα και η δράση κατά τον πόλεµο ή σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθµιση 
κάθε σχετικού θέµατος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,  

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Άρθρο …. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) είναι ο στρατηγικός 
σχεδιασµός και η εφαρµογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της 
συνταγµατικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και 
οικονοµική στήριξη του αθλητισµού. Ειδικότερα, αποστολή της Γ.Γ.Α. είναι: 

Η πρόληψη και διασφάλιση της υγείας του αθλητή και αθλούµενου. 

Η συστηµατική καλλιέργεια, διάδοση και εµπέδωση στην κοινωνική συνείδηση του 
αθλητικού πνεύµατος και των αξιών του Ολυµπισµού και η διάδοσή τους σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Η επιστηµονική τεκµηρίωση των αθλητικών αναγκών της χώρας και η αποτύπωσή 
τους σε στρατηγική αθλητική πολιτική, που εφαρµόζεται µε επιχειρησιακά 
προγράµµατα δράσεις, ενέργειες και έργα. 

Η θεσµική, επιστηµονική, υλικοτεχνική και οικονοµική στήριξη των εποπτευοµένων 
δηµοσίων και ιδιωτικών αθλητικών φορέων (Ν.Π.), ώστε να εξασφαλίζεται 
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα στο παραγόµενο αθλητικό έργο 
τους. 

Η εποπτεία και ο έλεγχος των πάσης φύσεως προσώπων ή φορέων που διέπονται από 
την αθλητική πολιτική της χώρας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η 
αξιολόγηση της δράσης τους µε βάση τον εκάστοτε διαµορφούµενο στρατηγικό 
σχεδιασµό και προγραµµατισµό της αθλητικής πολιτικής. 

 

Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αποτελείται από την Γενική ∆ιεύθυνση 
Υποστήριξης Αθλητισµού 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο …. 

Γενική ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού 

 

1.Ο  Στρατηγικός Σκοπός της Γενικής ∆ιεύθυνσης είναι ο Εθνικός Επιτελικός 
σχεδιασµός καθώς και η συνολική ευθύνη για όλα τα θέµατα που αφορούν την 
πρόοδο και την καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του αθλητισµού στη χώρα 

 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισµού συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες 

α. ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού. 

β. ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού. 

γ. ∆ιεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού και 
∆ιατροφής. 

δ. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ… 

∆ιεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού. 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού είναι ο 
σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της 
άσκησης όλων των αθληµάτων – αγωνισµάτων που καλλιεργούν οι αναγνωρισµένες 
αθλητικές Οµοσπονδίες και αθλητικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα και 
βαθµίδες του ερασιτεχνικού Αγωνιστικού Αθλητισµού, η νοµιµοποίηση και 
υποβοήθηση των αθλητικών φορέων για την ανάπτυξη του αθλήµατος τους, η λήψη 



µέτρων για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Αγωνιστικού Αθλητισµού και 
η εν γένει άσκηση Εποπτείας και Ελέγχου στο χώρο του Ελληνικού Ερασιτεχνικού 
Αθλητισµού 

2. Η ∆ιεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισµού συγκροτείται από τα παρακάτω 
τµήµατα : 

α) Τµήµα Αθλητικών Φορέων 

β)  Τµήµα Αθληµάτων Κλασσικού Αθλητισµού και Αθλοπαιδιών 

γ) Τµήµα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθληµάτων. 

δ)  Τµήµα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθληµάτων 

ε) Τµήµα Ελέγχου Κανονισµών Αθλητικών Φορέων και Συλλογικών Οργάνων 

στ) Τµήµα Αθληµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) 

 

3. α) Το Τµήµα Αθλητικών Φορέων είναι αρµόδιο για : 

αα) Την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωµατεία, αθλητικές 
ενώσεις και οµοσπονδίες, η διατήρηση ή η ανάκληση αυτής. 

ββ) Τη συγχώνευση αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, οµοσπονδιών ή τµηµάτων 
αυτών. 

γγ) Την καταχώρηση και αξιολόγηση των εκ των αθλητικών οµοσπονδιών 
υποβαλλόµενων, κατ’ έτος, αθλητικών δραστηριοτήτων των αθλητικών σωµατείων 
και αθλητικών ενώσεων.  

δδ) Την τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου αθλητικών σωµατείων, ενώσεων, συνδέσµων 
και οµοσπονδιών. 

εε) Τη διοικητική  υποβοήθηση του έργου κάθε αθλητικού φορέα. 

στστ) Τη µέριµνα για την τήρηση νοµιµότητας της ίδρυσης και λειτουργίας των 
Εθνικών Γυµναστηρίων καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας της άδειας λειτουργίας 
των Σωµατειακών Γυµναστηρίων . 

β) Το Τµήµα Αθληµάτων Κλασσικού Αθλητισµού και Αθλοπαιδιών ασκεί τις 
αρµοδιότητες του στους παρακάτω φορείς:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.   



ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.   

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΡΑΓΚΜΠΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΟΦΤΜΠΟΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΧΟΚΕΫ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΚΟΛΦ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΡΙΚΕΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΕΡΛΙΝΓΚ 

 

Το  Τµήµα Αθληµάτων Κλασσικού Αθλητισµού και Αθλοπαιδιών είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ββ) Τις παροχές σε διακρινόµενους αθλητές και προπονητές, την τήρηση Ειδικού 
Πίνακα (έλεγχος εγκυρότητας στις διάφορες βαθµίδες αγωνιστικής δραστηριότητας 
της οικείας οµοσπονδίας). 

γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων οµοσπονδιακού προπονητή ή 
τεχνικού συµβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δηµόσιο.  

δδ)  Τη διαµόρφωση και τον καθορισµό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης 
των ανωτέρω  οµοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. 

εε) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω 
οµοσπονδιών.  

στστ) Την επεξεργασία αιτηµάτων διεκδίκησης και ανάληψη διεθνών διοργανώσεων 
από τις ανωτέρω οµοσπονδίες στο εσωτερικό.  



ζζ) Την χορήγηση βεβαίωσης ένταξης οµογενών και υπηκόων τρίτων χωρών, στη 
δύναµη αθλητικού σωµατείου των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ηη) Τη µέριµνα για την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και 
αγώνες σωµάτων ενόπλων δυνάµεων ή εργαζοµένων αθλητών, σπουδαστών, 
µαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. 

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσµατος όπως αυτό 
προκύπτει από τη συµµετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.  

ιι) Τη στατιστική επεξεργασία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ανά οµοσπονδία και 
άθληµα για την αποτύπωση του αποτελέσµατος των ωφελουµένων αθλητών - 
προπονητών. 

 

γ) Το Τµήµα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθληµάτων ασκεί τις αρµοδιότητες 
του στους παρακάτω φορείς:  

 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΑΛΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΑΡΑΤΕ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΑΜΠΟ ΚΟΥΡΑΣ ΤΣΙ∆ΑΟΜΠΑ. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΠΛΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 

 

Το Τµήµα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθληµάτων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ββ) Τις παροχές σε διακρινόµενους αθλητές και προπονητές, την τήρηση Ειδικού 
Πίνακα (έλεγχος εγκυρότητας στις διάφορες βαθµίδες αγωνιστικής δραστηριότητας 
της οικείας οµοσπονδίας). 

γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων οµοσπονδιακού προπονητή ή 
τεχνικού συµβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δηµόσιο.  

δδ)  Τη διαµόρφωση και τον καθορισµό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης 
των ανωτέρω  οµοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. 

εε) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω 
οµοσπονδιών.  

στστ) Την επεξεργασία αιτηµάτων διεκδίκησης και ανάληψη διεθνών διοργανώσεων 
από τις ανωτέρω οµοσπονδίες στο εσωτερικό.  

ζζ) Την χορήγηση βεβαίωσης ένταξης οµογενών και υπηκόων τρίτων χωρών, στη 
δύναµη αθλητικού σωµατείου των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ηη) Τη µέριµνα για την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και 
αγώνες σωµάτων ενόπλων δυνάµεων ή εργαζοµένων αθλητών, σπουδαστών, 
µαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. 

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσµατος όπως αυτό 
προκύπτει από τη συµµετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.  

ιι) Τη στατιστική επεξεργασία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ανά οµοσπονδία και 
άθληµα για την αποτύπωση του αποτελέσµατος των ωφελουµένων αθλητών - 
προπονητών. 



δ) Το Τµήµα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθληµάτων ασκεί τις αρµοδιότητες του 
στους παρακάτω φορείς:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Το Τµήµα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθληµάτων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ββ) Τις παροχές σε διακρινόµενους αθλητές και προπονητές, την τήρηση Ειδικού 
Πίνακα (έλεγχος εγκυρότητας στις διάφορες βαθµίδες αγωνιστικής δραστηριότητας 
της οικείας οµοσπονδίας). 



γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων οµοσπονδιακού προπονητή ή 
τεχνικού συµβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δηµόσιο.  

δδ)  Τη διαµόρφωση και τον καθορισµό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης 
των ανωτέρω  οµοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. 

εε) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω 
οµοσπονδιών.  

στστ) Την επεξεργασία αιτηµάτων διεκδίκησης και ανάληψη διεθνών διοργανώσεων 
από τις ανωτέρω οµοσπονδίες στο εσωτερικό.  

ζζ) Την χορήγηση βεβαίωσης ένταξης οµογενών και υπηκόων τρίτων χωρών, στη 
δύναµη αθλητικού σωµατείου των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ηη) Τη µέριµνα για την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και 
αγώνες σωµάτων ενόπλων δυνάµεων ή εργαζοµένων αθλητών, σπουδαστών, 
µαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. 

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσµατος όπως αυτό 
προκύπτει από τη συµµετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.  

ιι) Τη στατιστική επεξεργασία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ανά οµοσπονδία και 
άθληµα για την αποτύπωση του αποτελέσµατος των ωφελουµένων αθλητών - 
προπονητών. 

 

ε) Το Τµήµα Αθληµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) ασκεί τις αρµοδιότητες 
του στους παρακάτω φορείς:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ν.Π.Ι.∆.) 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ 
ΚΑΡΟΤΣΙ 

 

Το Τµήµα Αθληµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) είναι αρµόδιο για: 

αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω οµοσπονδιών. 



ββ) Τις παροχές σε διακρινόµενους αθλητές και προπονητές, την τήρηση Ειδικού 
Πίνακα (έλεγχος εγκυρότητας στις διάφορες βαθµίδες αγωνιστικής δραστηριότητας 
της οικείας οµοσπονδίας). 

γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων οµοσπονδιακού προπονητή ή 
τεχνικού συµβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δηµόσιο.  

δδ)  Τη διαµόρφωση και τον καθορισµό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης 
των ανωτέρω  οµοσπονδιών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. 

εε) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω 
οµοσπονδιών.  

στστ) Την επεξεργασία αιτηµάτων διεκδίκησης και ανάληψη διεθνών διοργανώσεων 
από τις ανωτέρω οµοσπονδίες στο εσωτερικό.  

ζζ) Την χορήγηση βεβαίωσης ένταξης οµογενών και υπηκόων τρίτων χωρών, στη 
δύναµη αθλητικού σωµατείου των ανωτέρω οµοσπονδιών. 

ηη) Τη µέριµνα για την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και 
αγώνες σωµάτων ενόπλων δυνάµεων ή εργαζοµένων αθλητών, σπουδαστών, 
µαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. 

θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού αποτελέσµατος όπως αυτό 
προκύπτει από τη συµµετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες.  

ιι) Τη στατιστική επεξεργασία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ανά οµοσπονδία και 
άθληµα για την αποτύπωση του αποτελέσµατος των ωφελουµένων αθλητών - 
προπονητών. 

 

στ) Το Τµήµα Ελέγχου Κανονισµών Αθλητικών Φορέων και Συλλογικών 
Οργάνων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την τήρηση ηλεκτρονικού µητρώου Κανονισµών Αθληµάτων – Αγωνισµάτων 
των ∆ιεθνών Αθλητικών Οµοσπονδιών. 

ββ) Τον έλεγχο νοµιµότητας γενικών ή ειδικών κανονισµών, που αφορούν την 
οργάνωση και διεξαγωγή του αθλήµατος ή των αγωνισµάτων που ανήκουν στις 
οικείες οµοσπονδίες. 

γγ) Τον έλεγχο νοµιµότητας και έκδοση κανονισµών εγγραφής µετεγγραφής 
οµογενών – ηµεδαπών και αλλοδαπών αθλητών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 



δδ) Την έκδοση απόφασης συγκρότησης του Εθνικού Συµβουλίου Αθλητικού 
Σχεδιασµού (Ε.Σ.Α.Σ.), η έκδοση κανονιστικής απόφασης περί οργάνωσης και 
λειτουργίας αυτού. 

εε) Τη συγκρότηση πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων δικαιοδοτικών οργάνων και 
Συλλογικών Οργάνων, η έκδοση κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και 
κωδικοποίηση των αποφάσεων τους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ… 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες 

∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1. Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικού Αθλητισµού και 
Επαγγελµάτων Αθλητισµού είναι  ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η 
παρακολούθηση της άσκησης όλων των αθληµάτων και αθλητικών διοργανώσεων 
σε όλα τα επίπεδα και βαθµίδες του Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η υποβοήθηση 
των αθλητικών φορέων για την ανάπτυξη του αθλήµατος τους, η λήψη µέτρων για 
την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Επαγγελµατικού Αθλητισµού σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επί προσθέτως έχει αρµοδιότητα για τον 
έλεγχο, εποπτεία, προαγωγή και ανάπτυξη των επαγγελµάτων ή επαγγελµατικών — 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ασκούνται ειδικά στον αθλητικό Χώρο 
καθώς και για την θεσµική τους κατοχύρωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.  

2. Η ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικού Αθλητισµού και Επαγγελµάτων Αθλητισµού 
αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : 

α) τµήµα επαγγελµατικών κλαδών άθλησης και εποπτείας αθλητικών 
σωµατείων 

β)  τµήµα συλλογικών οργάνων και έλεγχου κανονισµών 

γ) τµήµα επαγγελµάτων αθλητισµού και σχολών προπονητών 

 



3. α) Το τµήµα επαγγελµατικών κλαδών άθλησης και εποπτείας αθλητικών 
σωµατείων είναι αρµόδιο για : 

αα) Την άσκηση εποπτείας στις επαγγελµατικές ενώσεις, στις Αθλητικές Ανώνυµες 
Εταιρείες, Επαγγελµατικούς Συνδέσµους και στα σωµατεία που µετέχουν στον 
επαγγελµατικό αθλητισµό ή στα επαγγελµατικά τµήµατά τους.  

ββ) Τους  όρους ίδρυσης και λειτουργίας Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. 

γγ) Την παροχή διευκολύνσεων συµµετοχής σε προπονήσεις και σε αγώνες µαθητών, 
σπουδαστών, φοιτητών, στρατευµένων ή εργαζοµένων, αθλητών αµειβοµένων και 
επαγγελµατιών, προπονητών, και διαιτητών που µετέχουν στα αντίστοιχα 
πρωταθλήµατα.  

δδ)  Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των οµάδων µε 
αµειβόµενους ή επαγγελµατίες αθλητές.  

εε) Τον καταλογισµό σε βάρος υπαιτίων οµάδων και διοργανώτριας αρχής, Α.Α.Ε. 
και Τ.Α.Α., Εθνικών κατηγοριών για υλικές ζηµίες που προκαλούνται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια αγώνων που διεξάγονται µεταξύ επαγγελµατιών - 
αµειβοµένων αθλητών µε βάση τις εκθέσεις - πορίσµατα των αρµοδίων φορέων, 
καθώς και για την λήψη θεσµικών ή άλλων µέτρων κατά της βίας στα γήπεδα.  

στστ) Τον καταλογισµό σε αθλητικές οµοσπονδίες, Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α., για 
παραβίαση αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. 

ζζ) Την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού για την 
διαδικασία συγχώνευσης A.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.  

ηη) Την εξοµοίωση αλλοδαπών αθλητών µε ηµεδαπούς.  

θθ) Την εισήγηση για την έγκριση των ετήσιων προγραµµάτων των αντίστοιχων  
επαγγελµατικών ενώσεων. 

ιι) Τον χειρισµό θεµάτων που αφορούν την ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή 
των αγώνων. 

ιαια) Τη σύσταση επαγγελµατικών ενώσεων ως Ν.Π.Ι.∆. 

ιβιβ) Την τροποποίηση του είδους των αγώνων και των κατηγοριών πρωταθληµάτων, 
(πλην ποδοσφαίρου), την λήψη ∆ιοικητικών Μέτρων κατά της βίας στα γήπεδα, τις 
ηθικές ή υλικές επιβραβεύσεις σε διοργανώτριες αρχές πρωταθληµάτων οµαδικών 
αθληµάτων Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία ή αθλητές για πρότυπη αθλητική 
συµπεριφορά, τη λειτουργία των Λεσχών Φίλων Αθλητικών Σωµατείων και 
διενέργειας οργανωµένων µετακινήσεων, τη χορήγηση ειδικής αθλητικής 
αναγνώρισης σε συνδέσµους διαιτητών ή προπονητών, τη ρύθµιση κάθε 



λεπτοµέρειας παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας 
που προσλαµβάνουν οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. 

 

β) Το  Τµήµα συλλογικών οργάνων και έλεγχου κανονισµών είναι αρµόδιο για : 

αα) Τη συγκρότηση, την υποστήριξη του έργου και τη διοικητική εποπτεία της 
Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, την έγκριση κανονισµών εσωτερικής 
λειτουργίας αυτής. 

ββ) Τη συγκρότηση, την υποστήριξη του έργου και τη διοικητική εποπτεία της 
∆ιαρκούς Επιτροπής Αντιµετώπισης της Βίας και την έγκριση κανονισµών 
εσωτερικής λειτουργίας αυτής. 

γγ) Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και έκδοση κανονισµών οργάνωσης και 
λειτουργίας αυτών. 

δδ) Τη συγκρότηση Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων οργάνων επίλυσης 
αθλητικών διαφορών και η έκδοση κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας αυτών 
και κωδικοποίησης αποφάσεων αυτών.  

εε) Τον έλεγχο κανονισµών προπονητών, επαγγελµατικών συνδέσµων, οµοσπονδιών, 
ενώσεων, διαιτητών, κριτών µε αµειβόµενους ή επαγγελµατίες αθλητές.  

 

γ) Το  τµήµα επαγγελµάτων αθλητισµού και σχολών προπονητών είναι αρµόδιο 
για:  

αα) Τον καθορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης και 
άσκησης του επαγγέλµατος του αθλητικού διαµεσολαβητή. 

ββ) Τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας για την ίδρυση και 
λειτουργία ιδιωτικών γυµναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών, την καταγραφή των 
λειτουργούντων ιδιωτικών γυµναστηρίων και σχολών εκµάθησης αθληµάτων σε όλη 
την επικράτεια.  

γγ) Τη ρύθµιση  όλων των θεµάτων που αφορούν την απασχόληση των προπονητών 
σε αθλητικούς φορείς και κάθε άλλη διαδικασία περί προπονητών. 

δδ) Την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Προπονητών, όλων των αναγνωρισµένων 
Αθλητικών Οµοσπονδιών, τον προσδιορισµό/καθορισµό/διαµόρφωση του ενιαίου 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας αυτών, τον  έλεγχο συνδροµής των 
προϋποθέσεων περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του προπονητή, την έγκριση 
πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών 



εε) Την αναγνώριση της ισοτιµίας των αθλητικών διπλωµάτων και επαγγελµάτων της 
αλλοδαπής. 

στστ) Τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των αθλητικών επαγγελµάτων και των 
επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ  

∆ιεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού και 
∆ιατροφής 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση – Στόχοι  

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, 
Ανάπτυξης Αθλητισµού και ∆ιατροφής είναι η διάδοση και προώθηση της δια βίου 
άθλησης και υγιούς διατροφής, η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και η υποστήριξη των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους και 
Αναπτυξιακού Αθλητισµού σε Πανελλήνιο επίπεδο καθώς και η προώθηση και η 
προβολή του αθλητισµού σε διεθνές επίπεδο και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 
δεδοµένων όλων των πεδίων του αθλητισµού καθώς επίσης η επιστηµονική Αθλητική 
υποστήριξη των φορέων του αθλητισµού για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας 
των αθλητών και αθλουµένων. 

 

2. Η ∆ιεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού και 
∆ιατροφής αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα : 

α) τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και έλεγχου προγραµµάτων άθλησης για 
όλους 

β) τµήµα διατροφής και άθλησης 

γ) τµήµα αθλητικής επιστηµονικής υποστήριξης 

δ) τµήµα αθλητικής, πολιτιστικής και διεθνούς προβολής  

ε) τµήµα στατιστικής τεκµηρίωσης αθλητισµού 

 

3. α) Το τµήµα σχεδιασµού, παρακολούθησης και έλεγχου προγραµµάτων 
άθλησης για όλους είναι αρµόδιο για : 



αα) Την κατάρτιση και αναµόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των 
Προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
των εγκεκριµένων κάθε φορά προγραµµάτων. 

ββ)  Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση, την έγκριση των αιτηµάτων 
που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθληση για 
Όλους»  και τη µέριµνα για την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων. 

γγ) Την πιστοποίηση των συνεργαζόµενων φορέων που υποβάλλουν αίτηση -πρόταση 
υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και την έκδοση της 
σχετικής διοικητικής πράξης.  

δδ) Την πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των 
προγραµµάτων «Άθληση για Όλους».  

εε) Τη δηµιουργία «Αθλητικού Χάρτη» για την υλοποίηση των προγραµµάτων 
«Άθληση για Όλους».  

στστ) Την εισήγηση πρόσφορων µέτρων και σχεδιασµό προγραµµάτων που 
αποβλέπουν στη σωστή άθληση, την καλλιέργεια και τη διάδοση αθλητικών 
προγραµµάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και πανεπιστηµιακή 
κοινότητα, στους εργασιακούς, στρατιωτικούς καθώς και τουριστικούς χώρους.   

ζζ) Την κατάρτιση των προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της ∆ιεύθυνσης 
«Άθληση για Όλους» και των φορέων υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για 
Όλους».  

ηη) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου και την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας 
των απασχολούµενων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.). 

θθ) Την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου των πραγµατοποιηθέντων προγραµµάτων 
«Άθληση για Όλους» ανά φορέα υλοποίησης . 

ιι)  Τη διαµόρφωση και ο καθορισµός των κριτηρίων για το ύψος της 
χρηµατοδότησης των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» και Εκδηλώσεων ανά 
έτος. 

ιαια) Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης  υλοποίησης των εγκεκριµένων 
προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» και Εκδηλώσεων.  

 

β) Το  τµήµα διατροφής και άθλησης είναι αρµόδιο για :  

αα) Τη διαµόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων 
φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.  



ββ) Τη σχεδίαση και τη µεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών 
σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συµφωνιών στους τοµείς άθλησης και 
διατροφής. 

 

γ) Το τµήµα αθλητικής επιστηµονικής υποστήριξης είναι αρµόδιο για : 

αα) Τη διαµόρφωση του αντικειµένου των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», την 
προσαρµογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης µε βάση τα χαρακτηριστικά των 
αθλουµένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.  

ββ) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων κατάρτισης – 
εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε πτυχιούχους Φυσικής 
Αγωγής (Π.Φ.Α.) και στελέχη Αθλητικών Οργανισµών.  

γγ) Το σχεδιασµό καινοτόµων και πιλοτικών προγραµµάτων Άθλησης, ∆ιατροφής και 
Ερασιτεχνικού Αθλητισµού. 

δδ) Την επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους».  

εε) Την έρευνα για τον προσδιορισµό προδιαγραφών χώρων άθλησης.  

στστ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Αναπτυξιακού Αθλητισµού 
(Π.Α.Α.) και την κατανοµή τους ανά φορέα. 

ζζ) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης Προγραµµάτων 
Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Π.Α.Α.).  

ηη) Την κατάρτιση και αναµόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των 
Προγραµµάτων Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων 
Προπονητικών Προγραµµάτων (Ε.Π.Π.). 

θθ) Το σχεδιασµό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήµατος Ανίχνευσης 
Επιλογής και Αξιοποίησης µαθητών – αθλητών.  

ιι)  Το χειρισµό θεµάτων χορήγησης υποτροφιών σε µαθητές – αθλητές.  

ιαια) Την υποβοήθηση του έργου του Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ 
(ΕΣΚΑΝ) και την έκδοση σχετικών αποφάσεων.  

ιβιβ) Τη θέσπιση αναγκαίων µέτρων, διαδικασιών, µηχανισµών και συστηµάτων κατά 
της φαρµακο-διέγερσης.  

Ιγιγ) Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενηµέρωσης για την αποτροπή του 
ντόπινγκ.  



 

δ) Το τµήµα αθλητικής, πολιτιστικής και διεθνούς προβολής είναι αρµόδιο για : 

αα) Την καλλιέργεια και ανάπτυξη δηµοσίων και διεθνών σχέσεων και τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του έργου της ΓΓΑ.  

ββ) Την προώθηση διακρατικών σχέσεων και εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και 
διεθνή όργανα. 

γγ) Τη µέριµνα συλλογής και αποστολής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων 
που αφορούν στον αθλητισµό της χώρας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο 
Συµβούλιο της Ευρώπης. 

 

ε) Το  τµήµα στατιστικής τεκµηρίωσης αθλητισµού είναι αρµόδιο για : 

αα) Τη δηµιουργία και παρακολούθηση Τράπεζας ∆εδοµένων για το εθελοντικό 
αθλητικό κίνηµα. 

ββ) Τη παρακολούθηση και κωδικοποίηση  της αθλητικής νοµοθεσίας. 

γγ) Τη δηµιουργία αρχείου ιστορικών αθλητικών ντοκουµέντων. 

δδ) Την αποτύπωση και στατιστική αξιολόγηση της αγωνιστικής δραστηριότητας 
Αθλητικών Οµοσπονδιών, σωµατείων και ενώσεων συναρτήσει των αξόνων 
αθλητικής πολιτικής. 

εε) Τη συγκέντρωση στοιχείων από αρµόδιους φορείς ανά γεωγραφικό διαµέρισµα µε 
στόχο την αποτύπωση των αξόνων αθλητικής πολιτικής που χρήζουν ενίσχυσης, το 
ποσοστό του πληθυσµού που αυτές επηρεάζουν σε επίπεδο αγωνιστικού αθλητισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ… 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Επιχειρησιακοί Στόχοι – ∆ιάρθρωση - Αρµοδιότητες 

1.  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΓΓΑ είναι ο 
προσδιορισµός των αναγκών της χώρας σε αθλητικούς χώρους, ο προγραµµατισµός, 
ο σχεδιασµός και η υλοποίησή των απαιτούµενων έργων, η αναβάθµιση και βελτίωση 
των υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων, ο καθορισµός κανόνων για την 
κατασκευή των αθλητικών χώρων σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και η 
διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία τους. 



 

2. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: 

α) Τµήµα Χωροταξικό, Προγραµµατισµού της Αθλητικής Υποδοµής της 
Χώρας και Ακίνητης Περιουσίας 

β)  Τµήµα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

γ) Τµήµα Μελετών Αθλητικών Έργων 

δ) Τµήµα Κατασκευής Αθλητικών Έργων 

ε) Τµήµα Επισκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

στ) Τµήµα ∆ηµοπρασιών Αθλητικών Έργων και Εκκαθαρίσεων Παλαιών 
Εργολαβιών 

 

3. α) Το Τµήµα Χωροταξικό, Προγραµµατισµού της Αθλητικής Υποδοµής της 
Χώρας και Ακίνητης Περιουσίας είναι αρµόδιο για: 

αα) Την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων όλων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων της χώρας, τον σχεδιασµό του Αθλητικού Χάρτη της χώρας και 
τη σύνταξη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Αθλητικής Υποδοµής.  

ββ) Τον προγραµµατισµό για την ίδρυση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, τη 
σύνταξη και τον έλεγχο µελετών σκοπιµότητας και καταλληλότητας χώρων, και τη 
γνωµοδότηση για την χωροθέτηση τους σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες 
υπηρεσίες. 

γγ) Τις διαδικασίες για την απόκτηση των προς απαλλοτρίωση, δωρεά, 
παραχώρηση κλπ προς τη ΓΓΑ χώρων, καθώς και για την παραχώρηση 
εκτάσεων της  Γ.Γ.Α. σε τρίτους για την ίδρυση ή λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων  . 

δδ) Τη δηµιουργία, τήρηση και ενηµέρωση µητρώου ακίνητης περιουσίας. 

 

β) Το  Τµήµα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
είναι αρµόδιο για:  

αα) Την έκδοση προδιαγραφών µε οδηγίες για τη µελέτη και κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς των Ελληνικών 
και ∆ιεθνών Οµοσπονδιών. 



ββ) Τις διαδικασίες έκδοσης αδειών που απαιτούνται για τη δόµηση και λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

γγ) Τη µέριµνα για την κατά νόµο έκδοση διαταγµάτων χαρακτηρισµού χώρων 
σχεδίων πόλης για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και την έκδοση 
από τα αρµόδια όργανα των όρων δόµησης. 

 

γ) Το  Τµήµα Μελετών Αθλητικών Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διαµόρφωση πρότασης χρηµατοδότησης βασισµένη στον προγραµµατισµό 
της Υπηρεσίας για την υλοποίηση του συνόλου των τεχνικών έργων.  

ββ) Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση αρχιτεκτονικών, στατικών, 
ηλεκτροµηχανολογικών και τοπογραφικών µελετών για κάθε είδους έργα και 
εγκαταστάσεις, οµοίως για τα τεύχη δηµοπράτησης. 

γγ) Τη διενέργεια διαγωνισµών για ανάθεση µελετών και απαιτούµενων τεχνικών 
ερευνών, αρµοδιότητες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

δ)  Το  Τµήµα Κατασκευής Αθλητικών Έργων είναι αρµόδιο για: 

αα) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση (επίβλεψη) της κατασκευής των 
έργων, από τεχνική, συµβατική και οικονοµική άποψη, σύµφωνα µε τους ορισµούς 
της νοµοθεσίας για την εκτέλεση δηµοσίων έργων και κάθε άλλης σχετικής 
νοµοθεσίας.  

ββ) Τη διαµόρφωση πρότασης για την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης των 
συνεχιζόµενων τεχνικών έργων. 

γγ) Τον χειρισµό θεµάτων σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων.  

 

ε) Το  Τµήµα Επισκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι 
αρµόδιο για:  

αα) Τη σύνταξη προδιαγραφών και οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση έργων 
και εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων. 

ββ) Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων στις εποπτευόµενες από τη 
ΓΓΑ αθλητικές εγκαταστάσεις για θέµατα συντήρησης και εύρυθµης και ασφαλούς 
λειτουργίας αυτών, καθώς και η κατάρτιση προγραµµάτων τακτικής και έκτακτης 
συντήρησης. 



γγ) Τη σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση µελετών επισκευής και συντήρησης για 
εργασίες σε εποπτευόµενες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές εγκαταστάσεις, των οποίων η 
συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό του διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρος διαγωνισµός), µε αρµοδιότητες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα 
αυτά. 

δδ) Τη συντήρηση των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της ΓΓΑ. 

εε) Τη συγκέντρωση, τήρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων 
που σχετίζονται µε το λειτουργικό κόστος των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά είδος 
για την εξαγωγή συµπερασµάτων για την βελτιστοποίηση τις χρήσης και τις 
αποδοτικότητας αυτών. 

 

στ) Το  Τµήµα ∆ηµοπρασιών Αθλητικών Έργων και Εκκαθαρίσεων Παλαιών 
Εργολαβιών είναι αρµόδιο για: 

αα) Τη διενέργεια της απαιτούµενης διαδικασίας δηµοπράτησης νέων έργων και 
ανάθεσης αθλητικών έργων. 

ββ) Την εκκαθάριση των παλαιών εργολαβιών. 

γγ) Τη διοικητική ή δικαστική επίλυση διαφορών της Υπηρεσίας µε τους αναδόχους. 

 



 

Μέρος Β΄  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ …  

 
Θέσεις Προσωπικού  

 

Άρθρο … 

Οργανικές Θέσεις  

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (7.324).  

 

Άρθρο … 

Κατανοµή οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού 

κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα  

 
 
Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες 
επτακόσιες ογδόντα δύο (3782)  και κατανέµονται  κατά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα, ως εξής: 

Θέσεις προσωπικού 

Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού διακόσιοι εξήντα ένας (261) 
ΠΕ Αρχαιολόγων  τετρακόσιοι σαράντα πέντε (445) 
Ειδικότητες:  
α) Προϊστορικών - Κλασικών διακόσιοι εξήντα εννέα (269) 
β) Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών εκατόν δεκαεννιά (119) 
γ) Ιστορικών Τέχνης είκοσι (20) 
δ) Μουσειολόγων είκοσι (20) 
ε) Επιγραφολόγων δύο (2) 
στ) Νοµισµατολόγων δύο (2) 
ζ) Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης εννέα (9) 
η) Αρχαιοζωολόγων δύο (2) 



θ) Αρχαιοβοτανολόγων δύο (2) 
ΠΕ Μηχανικών  Τριακόσια τριάντα ένας (331)  
Ειδικότητες:   
α) Αρχιτεκτόνων  Εκατόν εβδοµήντα ένας (171) 
β) Πολιτικών Μηχανικών  Εβδοµήντα πέντε (75) 
γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Τριάντα δύο (32) 

δ) Μηχανολόγων Μηχανικών  δέκα τρεις (13) 
ε) Χηµικών Μηχανικών  τέσσερις (4) 
στ) Τοπογράφων Μηχανικών  Τριάντα έξι (36) 
  
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Τέσσερεις (4)  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ τριάντα τρεις (33) 
Ειδικότητες:  
α) Πολιτιστικής Πληροφορικής έξι (6) 
β) Αρχειονόµων δύο (2) 
γ) Μουσικολόγων τρεις (3) 
δ) Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων δέκα (10) 
ε) Θεατρολόγων τέσσερεις (4) 
στ) Κινηµατογράφου τρεις (3) 
ζ) Μουσειοπαιδαγωγών πέντε (5) 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ πέντε (5) 
Ειδικότητες:  
α) Αρχαίων Χρόνων µία (1) 
β) Μεσαιωνικών Χρόνων µία (1) 
γ) Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας τρεις (3) 
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης  είκοσι οκτώ (28) 

ΠΕ Εικαστικών δεκαέξι (16) 
Ειδικότητες:  
α) ΠΕ Ζωγράφων  δώδεκα (12) 
β) ΠΕ Γλυπτών  τρεις (3) 
ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων δεκαεπτά (17) 

ΠΕ Περιβάλλοντος είκοσι (20) 
Ειδικότητες:   
α) Γεωλόγων  τέσσερεις (4) 
β) Βιολόγων  τρεις (3) 
γ) Παλαιοανθρωπολόγων  µία (1) 
δ) Φυσικών  δύο (2) 
ε) Χηµικών  τέσσερεις (4) 
στ) Αρχαιοζωολόγων µία (1) 
ζ) Αρχαιοβοτανολόγων µία (1) 
η) Αρχαιοµετρών µία (1) 
ΠΕ Πληροφορικής  είκοσι οκτώ (28) 
ΠΕ Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων επτά (7) 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ∆εκατέσσερεις (14) 
ΠΕ ∆ιατροφολογίας ∆ύο (2) 
ΠΕ Στατιστικής ∆ύο (2) 



 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ  
ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού  εκατόν πενήντα (150) 
Ειδικότητες :   
α) Λογιστικού  εκατόν είκοσι εννέα (129) 
β) ∆ιοικητικού  είκοσι ένας (21) 
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης εκατόν είκοσι τρεις (123) 

ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών  δέκα (10) 

Ειδικότητες :  
α) Γραφιστών  τέσσερις (4) 
β) Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - ένας (1) 
γ) Φωτογράφων  ένας (1) 
δ) Κινηµατογραφικών Σπουδών  τρεις (3) 
ε) Θεατρικών Σπουδών  µία (1) 
ΤΕ Πληροφορικής είκοσι ένας (21) 
ΤΕ Μηχανικών εξήντα (60) 
ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών  δέκα πέντε (15) 
ΤΕ Εργοδηγών ∆οµικών Έργων  τέσσσερεις (4) 
ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών  τέσσερις (4) 
ΤΕ Εργοδηγών Χηµικών  µία (1) 
ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης  τρεις (3) 
ΤΕ Γεωπόνων ένας (1) 

 

Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 

ΚΛΑ∆ΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ  

∆Ε ∆ιοικητικών - Γραµµατέων ∆ιακόσιοι εβδοµήντα εννέα 
(279) 

∆Ε Σχεδιαστών δέκα έξι (16) 
∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης ογδόντα εννέα (89) 

∆Ε Τηλεφωνητών µία (1) 
∆Ε Προσωπικού Η/Υ είκοσι έξι (26) 
∆Ε Τεχνικών  σαράντα ένας (41) 
∆Ε Φωτογράφων πέντε (5) 
∆Ε Εργατοτεχνιτών  Τετρακόσιες πέντε (405) 

∆Ε Φύλαξης - Πληροφόρησης χίλιοι διακόσιοι πενήντα οκτώ 
(1258) 

Ειδικότητες:  
α) ∆Ε Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων χίλιες εκατόν δώδεκα (1112) 
β) ∆Ε Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων εκατόν σαράντα έξι (146) 
∆Ε Οδηγών δεκατέσσερεις (14) 
∆Ε ∆υτών τρεις (3) 



∆Ε Μουσικών  µία (1) 

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

ΚΛΑ∆ΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ  

ΥΕ Επιµελητών, Ειδικότητας Κλητήρων δεκατρείς (13) 
ΥΕ Εργατών µία (1) 
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας είκοσι (20) 
ΥΕ Υδραυλικών  µία (1) 
ΥΕ Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων  τέσσερις (4) 

Άρθρο … 

Κατανοµή οργανικών θέσεων Προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία και ειδικότητα  

 

 
Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (3553) και 
κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και  ειδικότητα, ως εξής: 

 

Βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ πέντε (5) 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ πεντακόσιες δύο (502) 

ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ τέσσερις (4) 

ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ δύο (2) 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τριάντα έξι (36) 

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΩΝ µία (1) 

ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ µία (1) 

ΠΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ µία (1) 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ογδόντα ένας (81) 
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ έξι (6) 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τέσσερις (4) 
ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ τρεις (3) 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ιακόσιοι επτά (207) 



ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ δύο (2) 
ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ επτά (7) 
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρεις (3) 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τέσσερις (4) 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ  µία (1) 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριάντα ένας (31) 
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ένδεκα (11) 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) 
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ έξι (6) 
ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ µία (1) 
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ –∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ τρεις (3) 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πέντε (5) 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ µία (1) 
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ τρεις (3) 
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ πέντε (5) 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Έξι (6) 

 

Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ 

ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ έξι (6) 
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ σαράντα τέσσερις (44) 
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τριάντα τρεις (33) 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τριάντα δύο (32) 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ µία (1) 
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ εκατόν σαράντα επτά 

(147) 
ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ τρείς (3) 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ τρεις (3) 
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ τρεις (3) 

 

 

 

Βαθµίδα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ 

∆Ε ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ έξι (6) 
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πεντακόσιοι δέκα πέντε 



(515) 
∆Ε ΕΝΙΑΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

τριακόσιες (300) 

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ Τριάντα ένας (31) 
∆Ε ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ εξήντα οκτώ (68) 
∆Ε ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ενενήντα δύο (92) 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Τριάντα δύο (32) 
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Τριάντα τέσσερις (34) 
∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ εκατόν ογδόντα εννέα (189) 
∆Ε ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ δεκαεπτά (17) 
∆Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ τετρακόσιες δεκαοκτώ (418) 
∆Ε ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ δύο (2) 
∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ/ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ πέντε (5) 
∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ µία (1) 
∆Ε ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ δύο (2) 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

τρεις (3) 

∆Ε ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ µία (1) 

 

Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ 

ΥΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

τετρακόσιες τριάντα 
(430) 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ εξήντα (60) 
ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ µία (1) 
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ σαράντα πέντε (45) 
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ δεκατέσσερεις (14) 
ΥΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  δεκατέσσερις (14) 
ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ δεκατρείς (13) 
ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ δεκαέξι (16) 
ΥΕ Ο∆ΗΓΩΝ τέσσερεις (4) 
ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ µία (1) 
ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ δύο (2) 
ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ µία (1) 

Άρθρο…. 

Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό 

Μία θέση Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Αορίστου χρόνου,  Ειδικής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στη 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.  

 



 

 

Άρθρο…. 

Προσωπικό µε σχέση έµµισθης εντολής και µε θητεία 

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση έµµισθης εντολής και µε θητεία 
ανέρχονται σε οκτώ (8) και κατανέµονται ως εξής: 
 

Προσωπικό µε Έµµισθη Εντολή – ∆ικηγόροι                               έξι  (6) 
 

Προσωπικό µε Θητεία –                  Ιατροί                                     δύο (2) 

 

Άρθρο …  

Κατάταξη προσωπικού  

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες µόνιµοι και µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται µε το παρόν, 
κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων … του 
παρόντος διατάγµατος, ως εξής: 
 
1.1. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου: 
 

Στον Κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού, ΠΕ Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού και/ή Οικονοµικού, ΠΕ1 
∆ιοικητικών.  

Στον Κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, κατατάσσονται ως ειδικότητες του κλάδου αυτού, 
όσοι υπηρετούν στους Κλάδους ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειολόγων και ΠΕ 
Ιστορικών Τέχνης.  

Στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 
Τεχνικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

Στον Κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης κατατάσσονται, ως ειδικότητα του 
κλάδου αυτού, όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών, οι θέσεις του 
οποίου, µε την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, 
προσµετρώνται στην ειδικότητα Μουσειολόγων του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων.  

Στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος κατατάσσονται  όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ 
Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων.  

Στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 
Γεωπόνων. 



Ο Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης περιλαµβάνει είκοσι 
οκτώ (28) θέσεις, από τις οποίες οι τρεις (3) θέσεις ανήκουν στον προσωρινό Κλάδο 
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και καταργούνται όταν 
κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται  οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 6 
Καλών Τεχνών. 

Στον Κλάδο ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων 
κατατάσσονται και όσοι υπηρετούσαν στον Κλάδο ΠΕ Επιµελητών. 

Στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 
Αναλυτών – Προγραµµατιστών.  

Στον Κλάδο ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού κατατάσσονται οι υπάλληλοι 
του Κλάδου ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 

 

Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ1 
Τεχνικών και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών. Στον Κλάδο ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών 
και στον Κλάδο Εργοδηγών ∆οµικών Έργων  κατατάσσονται οι υπάλληλοι του 
Κλάδου ΤΕ0 Τεχνικών (χωρίς πτυχίο).  Οι θέσεις των Κλάδων ΤΕ Εργοδηγών 
Σχεδιαστών, ΤΕ Εργοδηγών ∆οµικών Έργων, ΤΕ Εργοδηγών Χηµικών, όταν 
κενωθούν µε την αποχώρηση, µε οποιονδήποτε τρόπο,  των υπηρετούντων σε αυτές 
υπαλλήλων, θα προσµετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών. 
Αντιστοίχως, οι θέσεις ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών, ΤΕ Συντηρητών Έργων 
Τέχνης, όταν αυτές κενωθούν µε την αποχώρηση, µε οποιονδήποτε τρόπο,  των 
υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων, θα προσµετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο 
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. 

Στον Κλάδο ΤΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ2 
Γεωπόνων. 

Στον Κλάδο ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του 
Κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών, οι υπάλληλοι Κλάδου ∆Ε Μεταφραστών ∆ιερµηνέων, 
του Κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών. 

Στον Κλάδο ∆Ε Φύλαξης –Πληροφόρησης, ειδικότητα ∆Ε Ηµερησίων Φυλάκων 
Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε Φύλαξης – 
Πληροφόρησης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. 

Στον Κλάδο ∆Ε Προσωπικού Η/Υ κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε 
Προγραµµατιστή Η/Υ και ∆Ε Πληροφορικής. 

Στον Κλάδο ∆Ε Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε3 Τεχνικών.  

Στον Κλάδο ∆Ε Σχεδιαστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε4 
Σχεδιαστών.  

Οι θέσεις των Κλάδων ∆Ε Φροντιστών, ∆Ε Υδραυλικών, ∆Ε Ηλεκτρολόγων, ∆Ε 
Μηχανικών Σκηνής κατατάσσονται στον Κλάδο ∆Ε Τεχνικών. 

Στον Κλάδο ∆Ε Οδηγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε5 Οδηγών 
Αυτοκινήτων.  



Οι θέσεις του Κλάδου ΥΕ Ηµερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, όταν κενωθούν µε 
την αποχώρηση, µε οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων υπαλλήλων, θα 
προσµετρηθούν στον Κλάδο Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητα Ηµερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων. 

Στον Κλάδο ΥΕ Επιµελητών, ειδικότητος Κλητήρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι 
των Κλάδων ΥΕ1 Κλητήρων – Χειριστών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος κατατάσσονται οι υπάλληλοι του 
Κλάδου ΥΕ2 Καθαριστριών. 

Η θέση του Κλάδου ΥΕ Εργατών, όταν κενωθεί µε την αποχώρηση, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, του υπηρετούντος υπαλλήλου, θα προσµετρηθεί στον Κλάδο 
∆Ε Εργατοτεχνιτών. 

 

1.2. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 
 

 Στην ειδικότητα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού  κατατάσσονται οι υπάλληλοι 
της ειδικότητας ΠΕ Γυµναστών. 

Στην ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της 
ειδικότητος ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών . 

Στην ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού κατατάσσονται οι υπάλληλοι της 
ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικών, ΠΕ ∆ιοικητικού, ΠΕ Οικονοµικού και ΠΕ ∆ιοικητικού 
και/ή Οικονοµικού. 

Στην ειδικότητα ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
ειδικότητων ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειοπαιδαγωγών, ΠΕ Φιλολόγων – 
Μουσειοπαιδαγωγών. Οι θέσεις της ειδικότητος, όταν κενωθούν µε την αποχώρηση 
των υπηρετούντων υπαλλήλων µε οποιοδήποτε τρόπο, θα προσµετρηθούν στην 
ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων.  

Στην ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της 
ειδικότητας ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων – Μηχανικών. 

Στην ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας 
Αναλυτών – Προγραµµατιστών Η/Υ. 

Στην ειδικότητα ΤΕ Γραφιστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΤΕ 
Γραφιστών -  Ηλεκτρονικών. 

Στην ειδικότητα ΤΕ ∆ιοικητικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΤΕ 
∆ιοικητικού - Λογιστικού. 

Στην ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ 
Τεχνολογικών Εφαρµογών – Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων – Πολιτικών 
Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανολόγων, ΤΕ 
Τεχνολόγων – Τοπογράφων, ΤΕ Τεχνικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων - 
Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών - Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων - Μηχανικών. 



Στην ειδικότητα ΤΕ Τεχνικών – Εργοδηγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
ειδικοτήτων ΤΕ0 Τεχνικών και ΤΕ0 Τεχνικών ( Εργοδηγών ).  

Στην ειδικότητα ∆Ε Γραφιστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ∆Ε 
Γραφιστών - Ηλεκτρονικών. 

Στην ειδικότητα ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
ειδικοτήτων ∆Ε ∆ιοικητικών Λογιστών, ∆Ε Λογιστών και ∆Ε ∆ιοικητικών.  

Στην ειδικότητα ∆Ε Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ∆Ε 
Εργοδηγών Τοπογράφων, ∆Ε Τεχνικών Εργοδηγών – Τοπογράφων, ∆Ε Τεχνικός, ∆Ε 
Τεχνικών Σχεδιαστών, ∆Ε Εργοδηγών, ∆Ε Ηλεκτρολόγων, ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών, ∆Ε 
Μηχανικών Σκηνής, ∆Ε Μηχανολόγων, ∆Ε Τεχνικού Προσωπικού, ∆Ε Τεχνιτών 
Μηχανικών, ∆Ε Φροντιστών,  ∆Ε Συντηρητών ∆ικτύων.  

Στην ειδικότητα ∆Ε Προσωπικού Η/Υ κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
ειδικότητων ∆Ε Πληροφορικής και ∆Ε Χειριστών Η/Υ.  

Στην ειδικότητα ∆Ε Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι 
υπάλληλοι της ειδικότητος ∆Ε Φυλάκων .  

Στην ειδικότητα ΥΕ Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι 
υπάλληλοι της ειδικότητος ΥΕ Φυλάκων και  ΥΕ Φύλαξης.  

 Όταν κενωθούν οι θέσεις των ΥΕ Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ 
Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων µε την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων µε 
οποιοδήποτε τρόπο, θα προσµετρηθούν οι θέσεις στην ειδικότητα ∆Ε Ηµερησίων 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ∆Ε Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.              

 

Στην ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΥΕ 
Κλητήρων – Χειριστών. 

Στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας κατατάσσονται οι υπάλληλοι της 
ειδικότητος ΥΕ Καθαριστών.  

 

2. Για την ανωτέρω κατάταξη της παρ. 1 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …  

Άρθρο … 

Προσόντα ∆ιορισµού 

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισµού ή 
πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισµό 
των προσόντων διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα. 
2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθµός των 
θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση µε την προκήρυξη για την 



πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή µε την απόφαση µετάταξης, εάν η θέση 
πληρούται µε µετάταξη. 
3. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων ορίζονται: πτυχίο 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή 
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον 
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος µε τις 
ειδικότητες του Κλάδου.  Επίσης, άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή 
Γερµανικής ή Ιταλικής. 

4. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης 
ορίζονται:  πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχο της ειδικότητας. 
Επίσης, άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής. 

Για την Ειδικότητα Αρχειονόµου πτυχίο Αρχειονοµίας ΑΕΙ ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η 
πλήρωση της θέσης µε πτυχίο Αρχειονοµίας, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και 
5ετή τουλάχιστον αναγνωρισµένη εµπειρία σε δηµόσια ελληνικά αρχεία ή 
µεταπτυχιακό τίτλο στην Αρχειονοµία (άρθρο παρ. 7 εδάφιο (γ) του Ν. 2557/97 ΦΕΚ 
271 Α). 

5. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων– Εθνολόγων ορίζονται: πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Εθνολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής και επιπλέον συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο του κλάδου 
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας. Επίσης, άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής.  
 
6. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Ιστορικών ορίζονται: πτυχίο 
Ιστορίας – Αρχαιολογίας, µε ειδίκευση στην Ιστορία ή πτυχίο Ιστορίας ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και επιπλέον συναφής µε το 
γνωστικό αντικείµενο του κλάδου µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας. Επίσης, άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή 
Ιταλικής. 
 
7. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Εικαστικών ορίζονται: τα 
προβλεπόµενα στο Π∆ 50/2001, όπως ισχύει, καθώς και εµπειρία σε µουσειακά έργα 
διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.  
 

8. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Εικαστικών ορίζονται: τα 
προβλεπόµενα στο Π∆ 50/2001, όπως ισχύει (για τις ειδικότητες Χηµικών, 
Γεωλόγων, Φυσικών, Γεωπόνων και Βιολόγων) . Για τις λοιπές ειδικότητες του 
Κλάδου, πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών (από ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας), 
συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο του κλάδου.  Επίσης, άριστη γνώση Αγγλικής ή 
Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής. 

9. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ορίζονται: πτυχίο Ανώτατης Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 



Έργων Τέχνης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Επίσης, πολύ 
καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής. 

10. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής ορίζονται: 
πτυχίο Μαθηµατικών - Στατιστικής ή Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών 
Μαθηµατικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ΑΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.  

11. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στην ειδικότητα ΠΕ ∆ηµοσιογραφίας 
ορίζονται:  πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Τµηµάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη της θέσης 
µε το ανωτέρω προσόν, επιτρέπεται ο διορισµός µε οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και τετραετή εµπειρία στον καθηµερινό, 
εβδοµαδιαίο ή ηµερήσιο τύπο, καθώς και δελτίο ταυτότητας ΕΣΗΕΑ ή ΣΑΤ.   

12. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης ορίζονται: πτυχίο ΑΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Επίσης, καλή γνώση 
Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής. 

13. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ∆Ε Φύλαξης – Πληροφόρησης 
ορίζονται: Για την ειδικότητα των Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, πέραν των 
οριζοµένων στο Π∆ 50/2001, όπως ισχύει, µέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή 
Γερµανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής. 

14. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ∆Ε Μαρµαροτεχνιτών 
ορίζονται: απολυτήριος τίτλος του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελµατικού 
Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου ή σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε 
τον προαναφερθέντα τίτλο σπουδών, τα προβλεπόµενα στο Π∆ 50/2001, όπως ισχύει, 
και επαγγελµατική εµπειρία τριών ετών.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ...  

Περιγράµµατα Θέσεων Ευθύνης 

 

Άρθρο ... 

Περιγράµµατα Θέσεων Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων 

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 



(α) Η ευθυγράµµιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών ∆ιευθύνσεων µε την 
αποστολή του Υπουργείου. 

(β) Ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στη 
Γενική ∆ιεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

(γ) Η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από 
ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση 
εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. 

(δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών 
∆ιευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

(ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. 

(στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
θεσπισµένοι στόχοι. 

(ζ) Η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των 
υποκείµενων οργανικών µονάδων. 

(η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των 
θεσπισµένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου 
λειτουργίας των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και 
επιχειρησιακού ανασχεδιασµού. 

(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

(ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο ... 

Περιγράµµατα Θέσεων Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών 

∆ιευθύνσεων 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 

(α) Η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της ∆ιεύθυνσης µε το στρατηγικό 
σκοπό της Γενικής ∆ιεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

(β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 



(γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων 
της ∆ιεύθυνσης και λοιπών φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

(δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της 
∆ιεύθυνσης. 

(ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται 
οι προγραµµατισµένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την 
κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού. 

(στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση τυχόν 
τροποποιήσεων. 

(ζ) Η διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισµός των δεικτών 
µέτρησης αυτής σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων. 

(η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

(θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισµός οργανωτικών, 
λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών µονάδων της 
∆ιεύθυνσης. 

(ι) Η εκπροσώπηση της ∆ιεύθυνσης όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Άρθρο ... 

Περιγράµµατα θέσεων Προϊστάµενων Τµηµάτων και Αυτοτελών Τµηµάτων 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Τµηµάτων είναι τα παρακάτω: 

(α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων µε τους 
επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης ∆ιεύθυνσης. 

(β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων 
δεδοµένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

(γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τµήµατος. 

(δ) Η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου και των εισερχοµένων στους 
υπαλλήλους του Τµήµατος. 

(ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και 
λοιπών φορέων της ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης. 



(στ) Η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαµόρφωση 
ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού. 

(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης για ζητήµατα σύστασης, 
τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του 
Τµήµατος. 

(η) Η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθεσίας σε ατοµικό 
επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων. 

(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και η 
τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ...  

Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων 

 

Άρθρο … 
Κλάδοι Προϊσταµένων Οργανικών Μονάδων 

 
 

Α) Μονάδες υπαγόµενες στον Υπουργό 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προΐσταται υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικητικού  - Οικονοµικού. 
α) Τµήµατα ∆ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
     Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού . 
2. Ειδική Υπηρεσία Προβολής, Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και 

Σύγχρονης ∆ηµιουργίας 
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης. 
α) Μονάδες ∆ιαχείρισης & Προστασίας Πνευµατικών & Λοιπών 
∆ικαιωµάτων και Στρατηγικού Σχεδιασµού & Συντονισµού ∆ράσεων  
Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.   
β) Μονάδα Προώθησης & Επικοινωνίας  
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ 
Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης.  

3. Αυτοτελή Τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασµού και 
Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόµενα στον 
Υπουργό 



Προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.  
4. Αυτοτελές Τµήµα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων υπαγόµενο στον 

Υπουργό 
Προΐσταται µετακλητός υπάλληλος ή δηµοσιογράφος µε σύµβαση. 
 
Β) Μονάδες υπαγόµενες στον Γενικό Γραµµατέα 
1. Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) 

Ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 97/1999. 
2. Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού  

Ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ`αριθµ. ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29-
12-2000 (ΦΕΚ 1620Β).  

 
Γ) Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων. 
Τµήµα Γραµµατείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου και Συµβουλίου 

Μουσείων 

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων. 
 
1. ∆ιεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών. 
α) Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων Μνηµείων και 
Αρχαιολογικών Έργων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου / ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών. 
β) Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και 
Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων. 
γ) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων ∆ηµοσίων Έργων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών. 
 
2. ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. Βυζαντινών – 
Μεταβυζαντινών.  
α) Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων 
και Αρχαιολογικών Έργων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. Βυζαντινών – 
Μεταβυζαντινών.  
β) Τµήµα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστηµονικών Ιδρυµάτων και 
Συντονισµού Θεµάτων ∆ιεθνών Συνεργασιών και Οργανισµών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων. 
γ) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραµµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων, ειδ. Βυζαντινών – 
Μεταβυζαντινών.  



 

3. ∆ιεύθυνση Μουσείων 
Στην ∆ιεύθυνση Μουσείων και σε τρία τµήµατα αυτής προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Προϊστορικών & Κλασικών ή 
Βυζαντινών Μεταβυζαντινών ή Μουσειολόγων ή Ιστορικών Τέχνης ή Πολιτιστικής 
∆ιαχείρισης).  
Στο Τµήµα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων 
προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Φύλαξης- Πληροφόρησης, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ 
και αν δεν υπάρχει, κατηγορίας ∆Ε.  
 
4. ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων, Τεκµηρίωσης και 

Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών) .  
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων και Αρχαιολογικού 
Κτηµατολογίου Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων 
(ειδ. Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών ή Πολιτιστικής 
∆ιαχείρισης) . 
β) Τµήµα ∆ιαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών) ή ΠΕ Ιστορικών (ειδ. 
Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας).  
γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών) . 
δ) Τµήµα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων. 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών, ή Ιστορικών Τέχνης).  
 
5. ∆ιεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέµατος και Άυλης Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος  ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Μουσειολόγων).  
α) Τµήµα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και ∆ιαπολιτισµικών Θεµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων .  
β) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνηµείων. 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Ιστορικών Τέχνης) ή ΠΕ 
Ιστορικών (ειδ. Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας) .  
γ) Τµήµα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισµικού Αποθέµατος 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Μουσειολόγων) .  
 
6. ∆ιεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος ( ειδ. Χηµικών) ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης  
α) Τµήµα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 



Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ή 
ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδ. Χηµικών ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
.  
β) Τµήµα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και 
Έργων Τέχνης και αν δεν υπάρχει  ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών .  
γ) Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος ειδ. Χηµικών ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης .  
 
7. Εφορείες Αρχαιοτήτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων ή ειδικότητος ΠΕ 
Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων.  
α) Τµήµα Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Προϊστορικών - Κλασικών, και αν δεν υπάρχει, από το σύνολο του Κλάδου).  
β) Τµήµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Βυζαντινών - 
Μεταβυζαντινών, και αν δεν υπάρχει, από το σύνολο του Κλάδου)  
γ) Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών, και αν δεν υπάρχει, 
του κλάδου/ ειδικότητος  ΤΕ Μηχανικών. 
δ) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών ή του κλάδου/ 
ειδικότητος ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.  
ε) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας  
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και 
αν δεν υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. 
 
8. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών - Κλασικών ή Μουσειολόγων) .  
α) Στο Τµήµα Συλλογής έργων Γλυπτικής, στο Τµήµα Συλλογών Αγγείων και 
Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας και στο Τµήµα Συλλογής 
Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Προϊστορικών 
– Κλασικών)  
β) Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών & Αρχαιοµετρίας 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χηµικών ή Αρχαιοµετρών) ή ΤΕ 
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .  
γ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού. 



 
9. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Βυζαντινών- 
Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης ή Μουσειολόγων) .  
α) Στο Τµήµα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής 
Λοβέρδου και στο Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, 
Μικροτεχνίας, Υφασµάτων, και Μουσαµάδων 
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Βυζαντινών - 
Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης) . 
β) Τµήµα Συντήρησης 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .  
γ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή  ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού. 
 
10. Επιγραφικό και Νοµισµατικό Μουσείο 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών ή Μουσειολόγων ή 
Επιγραφολόγων ή Νοµισµατολόγων)  
α) Τµήµα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Επιγραφών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών ή Επιγραφολόγων).  
β) Τµήµα Νοµισµάτων, Σταθµίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών- Μεταβυζαντινών ή Νοµισµατολόγων)  
γ) Τµήµα Συντήρησης 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .  
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού.  
 
11. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών - Κλασικών ή Μουσειολόγων) .  
α)Στα Τµήµατα Συλλογών Κεραµικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών και στο 
Τµήµα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Προϊστορικών – 
Κλασικών).  
β) Τµήµα Συντήρησης, Χηµικών και Φυσικών Ερευνών & Αρχαιοµετρίας. 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χηµικών ή Αρχαιοµετρών) ή ΤΕ 
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .  
γ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 



Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικών - 
Οικονοµικών.  
 
12. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών- 
Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης ή Μουσειολόγων).  
α) Τµήµα Συλλογής Εικόνων, τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, 
Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών - 
Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης)  
β) Τµήµα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραµικής, Μικροτεχνίας, 
Νοµισµάτων και Υφασµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών- 
Μεταβυζαντινών)  
γ) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης . 
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικών - 
Οικονοµικών.  
 
13. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών 
– Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης ή Μουσειολόγων) .  
α) Τµήµα Μουσειακών Συλλογών. 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Βυζαντινών 
– Μεταβυζαντινών ή Ιστορικών Τέχνης) ή ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων –Εθνολόγων  
β) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή υπάλληλος 
αντίστοιχων ειδικοτήτων. 
γ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης. 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικών - 
Οικονοµικών.  
 
14. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή ειδ. Μουσειολόγων) .  
α)Στο Τµήµα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων και στο Τµήµα 
Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωµαϊκών Αρχαιοτήτων προΐσταται 
υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών - 
Κλασικών)  
β) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης . 
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης. 



Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικών - 
Οικονοµικών.  
 
 
15. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης – Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 

Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Λαογράφων -Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων –Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων ειδ. Μουσειολόγων .  
α) Τµήµα Συλλογών, Έρευνας και Τεκµηρίωσης Λαϊκής Τέχνης 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Λαογράφων -Κοινωνικών 
Ανθρωπολόγων –Εθνολόγων ή ΠΕ Αρχαιολόγων ειδ. Μουσειολόγων .  
β) Τµήµα Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και 
Εθνοµουσικολογίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης (ειδ. 
Μουσικολόγων) και αν δεν υπάρχει, του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. 
Μουσειολόγων).  
γ) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή υπάλληλος 
αντίστοιχων ειδικοτήτων. 
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και 
Φύλαξης. 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικών ή ΠΕ Μηχανικών 
και αν δεν υπάρχει, των κλάδων/ ειδικοτήτων ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ 
Μηχανικών.  
 
16. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
α)Στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο Τµήµα Εναλίων Αρχαιολογικών 
Χώρων, Μνηµείων και στο Τµήµα Ερευνών Αρχαιολογικών Έργων και 
Τεκµηρίωσης, ∆ηµοσίευσης και Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ 
ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – 
Μεταβυζαντινών)  
β) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή.  
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας.  
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικών – 
Οικονοµικών. 
 
17. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων. 
α) Τµήµα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων. 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Αρχαιολόγων (Ειδ. 
Προϊστορικών – Κλασικών ή Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών) 
β) Τµήµα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας.  
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ 
Περιβάλλοντος (Ειδ. Γεωλόγων) .  
γ) Τµήµα Συντήρησης. 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & 
Έργων Τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  



δ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας.  
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικών - Οικονοµικών ή 
ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχει, των κλάδων/ ειδικκοτήτων ΤΕ ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών  
 
∆) Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή 
Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού). 
 
1. ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων 
α) Στη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων, στο Τµήµα Μελετών Αρχαίων 
Μνηµείων και στο τµήµα Έργων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ 
Μηχανικών (Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
β) Τµήµα Τοπογραφήσεων, Φωτογραµµετρίας και Κτηµατολογίου 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Τοπογράφων 
γ) Τµήµα Λίθου 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Χηµικού Μηχανικού) ή ΠΕ Περιβάλλοντος (Ειδικότητας: 
Χηµικού) 
 
2. ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 
α) Στη ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων, στο 
Τµήµα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων και στο Τµήµα 
Έργων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών 
(Ειδικότητας: Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
β) Τµήµα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Χηµικού Μηχανικού) 
 
3. ∆ιεύθυνση Προστασίας Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
α) Τµήµα Προστασίας και ∆ιαχείρισης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων και 
Μνηµείων Τεχνικού Πολιτισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού) 
β) Τµήµα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων και 
Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
γ) Τµήµα Έργων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
 
4. ∆ιεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών 

Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
α) Τµήµα Αρχιτεκτονικών Μελετών και Πολιτιστικών Κτιρίων 



Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού) 
β) Τµήµα Στατικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Πολιτικού Μηχανικού) 
γ) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών 
Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
δ) Τµήµα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
ε) Τµήµα Οργάνωσης Θεµάτων Ασφαλείας και Μέριµνας Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) 
 
5. Γραµµατεία Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Ιστορικών Τέχνης). 
 
6. Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
α) Τµήµα Προστασίας Νεωτέρων Μνηµείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού) 
β) Τµήµα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνηµείων, Μουσείων και 
Πολιτιστικών Κτιρίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητας: 
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού) 
γ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και 
αν δεν υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού 
 
 
Ε) Γενική ∆ιεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
 
1. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης ∆ηµιουργίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών Σχεδίων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
β) Τµήµα Έρευνας, Τεκµηρίωσης και Στατιστικής 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδικότητα: Πολιτιστικής Πληροφορικής 
γ) Τµήµα Αξιολόγησης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
δ) Τµήµα Συνεργιών και Συµµετοχής σε Πολυµερείς Συνεργασίες 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ. Επικοινωνιολόγων – ∆ηµοσίων Σχέσεων 



 
2. ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Πολιτιστικής Πολιτικής 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης ή ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ. Ιστορικών Τέχνης) 
α) Τµήµα Θεάτρου και Χορού 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ. Θεατρολόγων 
β) Τµήµα Μουσικής 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ. Μουσικολόγων 
γ) Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Αρχαιολόγων (ειδ.  Ιστορικών Τέχνης) 
δ) Τµήµα Κινηµατογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ. Κινηµατογράφου 
ε) Τµήµα Γραµµάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχοµένου 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
στ) Τµήµα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδικότητα: Επικοινωνιολόγων – ∆ηµοσίων Σχέσεων 
 
3. ∆ιεύθυνση Εποπτείας και ∆ράσεων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
α) Τµήµα Εποπτευοµένων και Τακτικώς Επιχορηγούµενων Οργανισµών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
β) Τµήµα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Υποστήριξης ∆ράσεων 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού –ή ΠΕ 
Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ.: Επικοινωνιολόγων – ∆ηµοσίων Σχέσεων 
 
4. ∆ιεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ.  Θεατρολόγων ή Μουσικολόγων ή 
Κινηµατογράφου 
α) Τµήµα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων  ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ. Θεατρολόγων 
β) Τµήµα Μουσικής Εκπαίδευσης 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων  ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ.  Μουσικολόγων 
γ) Τµήµα Εκπαίδευσης Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων 
Προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων/ ειδικοτήτων  ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή 
ΠΕ Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, Ειδ.  Κινηµατογράφου 
 
 
ΣΤ) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. 



1. ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 

Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου / ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
α) Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μ.Π.∆.Σ 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ  ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
β) Τµήµα Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Χορηγιών 
Προΐσταται υπάλληλος των κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτιστικών ή ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού και αν δεν υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού.   
 
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
α) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού (Τακτικού και Π.∆.Ε.) 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
β) Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Λοιπών Οικονοµικών Θεµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
 
3. ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
α) Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος προµηθειών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
β) Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζηµιώσεων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
 
4. ∆ιεύθυνση Εποπτευόµενων Φορέων, ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και 

Αναφορών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
α) Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Λοιπών Φορέων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
 
β) Τµήµα ∆ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής.  
 
 
Z) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  
 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
α) Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού Τοµέα Πολιτισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
β) Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού Τοµέα Αθλητισµού 



Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Υποστήριξης Εποπτευοµένων Φορέων (Τοµέα Πολιτισµού) και 
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
δ) Τµήµα Γραµµατείας, Αρχείου και Ενηµέρωσης Κοινού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
 
2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νοµοτεχνικής 

Επεξεργασίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
α) Τµήµα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
β) Τµήµα Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Παιδικού Σταθµού, Γενικής Μέριµνας και Ασφάλειας Χώρων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
3. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής 
α) Τµήµα Υποδοµών 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής 
β) Τµήµα Πληροφορικών Συστηµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ Ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής 
γ) Τµήµα Καινοτόµων Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης, Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
και ∆ηµιουργίας Προτύπων 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής 
δ) Τµήµα Πληροφορικής Τοµέα Αθλητισµού 
Προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν 
υπάρχει, του κλάδου/ ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής  
4. Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας-Πολιτικής Σχεδίασης 

Έκτακτης Ανάγκης 
Ο προϊστάµενος αυτού ορίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
Η) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
 
 
 
 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 



α) Τµήµα Αθλητικών Φορέων 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού  
β) Τµήµα Αθληµάτων Κλασικού Αθλητισµού και Αθλοπαιδιών 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
γ) Τµήµα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθληµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ού  ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
δ) Τµήµα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθληµάτων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  ή ΠΕ Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισµού 
ε) Τµήµα Ελέγχου Κανονισµών Αθλητικών Φορέων και Συλλογικών Οργάνων 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
στ) Τµήµα Αθληµάτων Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
    Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
α) Τµήµα Επαγγελµατικών Κλάδων Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών 
Σωµατείων 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
β) Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονισµών 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
γ) Τµήµα Επαγγελµάτων Αθλητισµού & Σχολών Προπονητών 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
    ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
   Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
α) Τµήµα Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραµµάτων  Άθλησης για Όλους 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
β) Τµήµα ∆ιατροφής και Άθλησης 
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού ή ΠΕ ∆ιατροφολογίας 
γ) Τµήµα Αθλητικής Επιστηµονικής Υποστήριξης 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
δ) Τµήµα Αθλητικής Πολιτιστικής και ∆ιεθνούς Προβολής 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
ε) Τµήµα Στατιστικής Τεκµηρίωσης Αθλητισµού 
Προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ ειδικότητος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ 
Στατιστικής 
 



4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών και στα τµήµατα αυτής προίστανται υπάλληλοι 
των Κλάδων / Ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
και ΠΕ Χηµικών Μηχανικών.  
 
 


