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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 728/26.10.2017 Ερώτηση με θέμα: 
 «Υποβάθμιση αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Αρχαίας Νεμέας»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 728/26.10.2017 Ερώτησης των Βουλευτών 
κ.κ. Χρίστου Δήμα και Όλγας Κεφαλογιάννη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη 
μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρους Νεμέας, αρμοδιότητας της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας υπηρετούν:

Μουσείο και χώροι Νεμέας
Κλάδος/Ειδικότητα Σχέση Εργασίας Αριθμός 

υπηρετούντων 
υπαλλήλων

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ειδικότητας 
ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Μόνιμοι 4

ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ειδικότητας 
ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Μόνιμοι 1

Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 57452/6777/ 493918/39152/ 
37102/29350/22.11.17 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΟΑ, εγκρίθηκε η διαδικασία 
πρόσληψης τετρακοσίων (400) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, 
Νυκτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας και εργάτες) με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 και συγκεκριμένα στον 
Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο 
Αρχαίας Ισθμίας, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσείο Νεμέας, Αρχαιολογικός Χώρος και 
Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Κορίνθου έχουν κατανεμηθεί επτά (7) 
θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, δύο(2) θέσεις ΔΕ Νυκτοφυλάκων και μία (1) 
θέση ΥΕ Εργατών.

Ειδικότερα, Η ΕΦΑ Κορινθίας απέστειλε προς έγκριση στον ΑΣΕΠ, υπόδειγμα 
προκήρυξης, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μεταξύ των άλλων, η πρόσληψη τριών (3) 
ημερησίων αρχαιοφυλάκων για το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Νεμέας, προκειμένου 
μαζί με τους τέσσερις (4) μόνιμους αρχαιοφύλακες να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με 



ασφάλεια τους προαναφερόμενους χώρους. Ο ΑΣΕΠ λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας δεν 
έχει ακόμα δώσει την έγκριση και μετά από πολλές οχλήσεις μας, μας διαβεβαίωσε ότι στις 
10.1.2018 θα δώσει την έγκριση και κατά συνέπεια θα αναρτηθεί η προκήρυξη.

Επιπλέον και ποιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 
προκήρυξης 200 μόνιμων θέσεων αρχαιοφυλάκων —έχει αποσταλεί το αίτημα στον ΑΣΕΠ 
από 22 Δεκεμβρίου— για το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων. Για τον 
Αρχαιολογικών Χώρο και το Μουσείο Νεμέας προβλέπεται η πρόσληψη δύο (2) ημερήσιων 
αρχαιοφυλάκων και ενός νυχτοφύλακα που θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική 
αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού προβλήματος για την περιοχή της Νεμέας. 

Αναφορικά με την απεικόνιση του Σταδίου της Αρχαίας Νεμέας στον κόμβο 
«Οδυσσέας», ενώ η κύρια φωτογραφία απεικονίζει πράγματι το εν λόγω στάδιο, η εικόνα στο 
πάνω μέρος (banner) απεικονίζει όντως το Στάδιο των Δελφών. Αυτό όμως αποτελεί γενικό 
στοιχείο του αρχικού σχεδιασμού του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σύμφωνα με τον οποίο τα 
banners κοσμούνται με αρχαιολογικά θέματα που δεν είναι κατ’ ανάγκην τα ίδια με το 
προβαλλόμενο μνημείο του οποίου υπάρχει φωτογραφία στην κάθε σελίδα – λήμμα.

Ωστόσο, επίκειται η ανανέωση και επικαιροποίηση και του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» που 
είχε δημιουργηθεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτής της 
ανανέωσης, που αποτελεί μια διαρκή και χρονοβόρα διαδικασία, διορθώνονται παραλείψεις 
και παλιές λειτουργικές αστοχίες.  

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι στο 
αρχαιολογικό Μουσείο της Νεμέας υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο. Επιπλέον, αυτό το 
χρονικό διάστημα εκπονείται Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη επανέκθεσης του 
Μουσείου, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ψηφιακή αναβάθμιση των χώρων του 
Μουσείου.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΓΔΔΥΗΔ
2. ΓΔΑΠΚ
3. Διεύθυνση Μουσείων
4. ΕΦΑ Κορίνθου
5. ΕΥΠΑΠΚΣΔ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος
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