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ΑΙΣΗΜΑ ΑΜΕΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ ΣΑ ΓΑΚ 

Κυρία  Υπουργζ,  

Η ΠΟΤΠ επικοινωνεί μαηί ςασ, για να διαμαρτυρθκεί εντονότατα και να 

καταγγείλει τθν αδιαφορία τόςο τθσ Πολιτικισ Ηγεςίασ, όςο και των Τπθρεςιακϊν 

παραγόντων του Τπουργείου για τα μεγάλα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα 

Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και οι εργαηόμενοι του! 

 

Το Σωματείο Εργαηομζνων ςτα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ ςτισ 22 Μαΐου 2020 

ςασ απεφκυνε επιςτολι, τθν δεφτερθ μετά τισ 18 Δεκεμβρίου 2019,  με τον 

χαρακτθριςτικό τίτλο ¨Σα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ καταρρζουν¨, γεγονόσ για το οποίο 

ςασ ζχει ενθμερώςει και θ ΠΟΣΥΠ! 

 
Καταρρζουν διότι,  

- μετά το νζο νόμο των Γ.Α.Κ. (Ν.4610/2019) υπάρχει ουςιαςτικι αδυναμία 

διενζργειασ προμθκειϊν,  

- θ  προμικεια αναλωςίμων υλικϊν, πετρζλαιο κζρμανςθσ, υλικά ςυντιρθςθσ 

εγκαταςτάςεων, ειδικόσ εξοπλιςμόσ και υλικά που απαιτοφνται ςτισ αρχειακζσ 

εργαςίεσ, είδθ κακαριότθτασ και ατομικισ υγιεινισ κ.ά., κακώσ και θ ςφναψθ 

ςυμβάςεων για υπθρεςίεσ κακαριότθτασ, φφλαξθσ, απολφμανςθσ κ.ά. δεν 

ζχουν καταςτεί δυνατζσ,  

- πολλζσ βαςικζσ ανάγκεσ  καλφπτονται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, με προςωπικά 

ζξοδα των εργαηομζνων, με ζξοδα επίςθσ του προςωπικοφ διεκπεραιώνονται 

αρμοδιότθτεσ όπωσ ειςαγωγι και μεταφορά αρχείων, αναπαραγωγι υλικοφ, 

μετακίνθςθ, κλπ. 

- τα κτίρια των Γ.Α.Κ., θ πυραςφάλεια, οι θλεκτρικζσ και μθχανολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ κακϊσ και οι υποδομζσ πλθροφορικισ  δεν μποροφν να 

ςυντθρθκοφν και ζχουν αφεκεί ςτθ μοίρα τουσ, 

- ςτα προαναφερκζντα ζρχεται να προςτεκεί  θ ςοβαρι υποςτελζχωςθ μόνιμων 

κζςεων, που καλφπτονται ελλιπϊσ με αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν. Ιδιαίτερο 

είναι το πρόβλθμα πλιρουσ  απουςίασ προςωπικοφ τεχνικών ειδικοτιτων 



(πλθροφορικών, μθχανικών κ.ά.) που προβλζπονται από το Νόμο 4610/2019. Να 

προςκζςουμε εδώ και το ηιτθμα τθσ επικείμενθσ ςυνταξιοδότθςθσ προςωπικοφ 

που κα οδθγιςει όχι μόνο ςε περαιτζρω ςυρρίκνωςθ, αλλά, κυρίωσ, και ςε 

κλείςιμο Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν που ζωσ ςιμερα λειτουργοφν μόνο με ζναν 

υπάλλθλο, 

- τζλοσ δεν υπάρχει  αιρετόσ  εκπρόςωποσ των εργαηομζνων  των Γ.Α.Κ. ςτο 

Κ.Τ..ΔΙ.Π.,  κατ’ αναλογία με τισ Βιβλιοκικεσ, που πρζπει να ρυκμιςτεί 

νομοκετικά. 

 

Κυρία Υπουργζ  

Όλα τα ανωτζρω δείχνουν ότι τα Γ.Α.Κ., ο Εκνικόσ Αρχειακόσ Φορζασ μασ, που  

ςυμβάλλουν ςτθ διαφφλαξθ και ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ και τθσ ανάπτυξθσ του 

πολιτιςμοφ, ςτθ διαφφλαξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,  ςτθν προάςπιςθ του ζννομου 

ςυμφζροντοσ των πολιτών και του Δθμοςίου, παρζχοντασ πρόςβαςθ ςε τεκμιρια 

πλθροφοριακισ και αποδεικτικισ αξίασ που παράγονται από τισ Δικαςτικζσ Αρχζσ, τα 

ςυμβολαιογραφεία και τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ζχουν περιζλκει ςε δεινι κζςθ εξαιτίασ 

τθσ χρόνιασ αδιαφορίασ όλων των Πολιτικϊν θγεςιϊν του Τπουργείου Παιδείασ. 

 

Αποτελεί χρζοσ τθσ Πολιτείασ να διαφυλάξει τον Εκνικό Αρχειακό Φορζα μασ, να 

τον κάνει βιώςιμο και λειτουργικό, ώςτε να είναι  ςε κζςθ να παρζχει τισ πολφ 

ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ του και ςτισ επόμενεσ γενιζσ, υπενκυμίηοντασ ςασ ενδεικτικά ότι 

τα Γ.Α.Κ. διακζτουν μακράν τον μεγαλφτερο όγκο των αρχείων τθσ Ελλθνικισ 

Επανάςταςθσ του 1821! 

      

Αυτό το χρζοσ ςασ καλοφμε να αναλάβετε! 

  

Για ηο Γ.. 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
    ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ                                                                   ΓΙΩΡΓΟ ΠΔΓΚΑ 

 


