
 
 
     

 

Αθήνα, 12/07/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κα 

Υπουργό Παιδείας 

Θέμα: «Πλήρης η απαξίωση της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους (Γ.Α.Κ.) στις Π.Ε. της Στερεάς Ελλάδας» 

 Tην 9η Ιουνίου 2021, ημέρα εορτασμού των αρχειακών φορέων το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους (Γ.Α.Κ.) προέβη στην έκδοση ανακοίνωσης περιγράφοντας τη δεινή 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Ειδικότερα, πέραν της 

υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις 

αλλά και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των ΓΑΚ, επισημαίνονται επιμέρους 

ζητήματα τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των λιγοστών 

εργαζομένων σε αυτές. Ενδεικτικά, γίνεται λόγος για την αδυναμία εκτέλεσης 

προμηθειών με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προμήθεια ούτε καν των 

στοιχειωδών μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και άλλων υλικών όπως 

αναλώσιμα, με το κόστος να το επωμίζονται, στις πλείστες των περιπτώσεων, 

οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Επίσης, σύμφωνα με τα εκ μέρους των εκπροσώπων 

των εργαζομένων αναφερόμενα, δεν εκτελείται καμία προμήθεια εξοπλισμού 

και πετρελαίου. 

 Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην υπηρεσία των Γενικών Αρχείων στις 

Π.Ε. της Στερεάς Ελλάδας. Στην Π.Ε. Φθιώτιδας, στην οποία από το 2007 

υπηρετεί μία (1) τακτική υπάλληλος, προϊσταμένη του Τμήματος της Π.Ε. 

Φθιώτιδας σε δημόσια τοποθέτησή της αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Οι 

υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους καταρρέουν, μαζί και η δική μας. 

Τα προβλήματα πολλά και δυστυχώς χωρίς κανείς να νοιάζεται. Οι ερευνητές 

μας, κάποια βλέπουν, κάποια ακούν και κάποια τα ωραιοποιούμε, γιατί θέλουμε 

απλά να φεύγουν όλοι έχοντας εξυπηρετηθεί και με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Παλεύουμε πολύ να λειτουργούμε τις υπηρεσίες μας, παραλαμβάνουμε αρχεία, 



ταξινομούμε, εξυπηρετούμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς 

πόρους, καλύπτοντας όλα τα έξοδα από την τσέπη μας ή από μικρές χορηγίες 

ανθρώπων που αγαπούν τα αρχεία και αυτό που κάνουμε. Η φωνή μας, όμως, 

πλέον γίνεται κραυγή… κραυγή αγωνίας για το μέλλον του παρελθόντος μας! 

Το Τμήμα ΓΑΚ Φθιώτιδας, όπως και τα υπόλοιπα ΓΑΚ, πλέον αδυνατούν να 

ανταπεξέλθουν στη δύσκολη καθημερινότητα. Χωρίς αντισηπτικά, μάσκες και 

καθαριότητα εν μέσω πανδημίας, χωρίς συντήρηση υπολογιστών, χωρίς 

απεντόμωση και αναγόμωση πυροσβεστήρων για χρόνια, χωρίς καμία 

προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού, χωρίς, χωρίς, χωρίς….. η 

λίστα είναι ατελείωτη. Το μόνο που έχει παραμείνει είναι η αγάπη μας για τα 

αρχεία και η προσπάθειά μας να κάνουμε το καλύτερο. Όσο αντέχουμε. 

Δυστυχώς, όμως, δεν αρκεί μόνο το προσωπικό ενδιαφέρον για να 

λειτουργήσει σωστά μία υπηρεσία, απαιτείται σταθερή και αξιόπιστη 

υποστήριξη από την ηγεσία του Υπουργείου». Τέλος, εξαιρετικά δυσμενής είναι 

η κατάσταση και στην αντίστοιχη υπηρεσία της Π.Ε. Ευβοίας, στην οποία δε θα 

υπηρετεί κανένας εργαζόμενος από το Σεπτέμβρη λόγω συνταξιοδότησης της 

προϊσταμένης.  

Επειδή, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να ενσκήψει στα προβλήματα 

των υπηρεσιών των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευβοίας, τα οποία και έχουν την 

απόλυτη ανάγκη ενίσχυσης από ανθρώπινο δυναμικό. 

Επειδή, βάσει και των εκ μέρους του Σωματείου των εργαζομένων, 

δημοσίως αναφερομένων, δεν είναι δυνατή ούτε η εκτέλεση ενεργειών και η 

προμήθεια των απαραιτήτων υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη των 

στοιχειωδών καθημερινών αναγκών των υπηρεσιών και των υπηρετούντων σε 

αυτές. 

Επειδή, εκ μέρους των εργαζομένων καταγγέλλεται η προκλητική 

αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας, και εν γένει της πολιτικής ηγεσίας, και ως 

εκ τούτου η πλήρης απαξίωση του ρόλου που οι εν λόγω υπηρεσίες επιτελούν. 

Επειδή, το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με φορείς της 

Αυτοδιοίκησης, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του κτιριακού αποθέματος τους, 

οφείλει να συνεργαστεί για την εξεύρεση εγκαταστάσεων που θα ευνοούν τόσο 

τη βέλτιστη ταξινόμηση του αρχειακού υλικού καθώς και την επισκεψιμότητα 



ικανού αριθμού ερευνητών, οι οποίοι προσέρχονται στις αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες. 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός 

1. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με του Υπουργείο 

Οικονομικών να επιλύσει το πρόβλημα των προμηθειών, ώστε τα 

Γ.Α.Κ. πανελληνίως να διαθέτουν τα απαραίτητα σε υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό για να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να επιτελέσουν 

τον ρόλο τους προς την κοινωνία και την ιστορία του τόπου; 

2. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με φορείς της 

Αυτοδιοίκησης να εργαστεί προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης 

εγκαταστάσεων που θα ευνοούν τόσο τη βέλτιστη ταξινόμηση του 

αρχειακού υλικού καθώς και την επισκεψιμότητα ικανού αριθμού 

ερευνητών οι οποίοι προσέρχονται στις αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες; 

3. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) να μεριμνήσουν 

για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς 

εργασίας, με σκοπό τη στελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών με 

προσωπικό, ειδικοτήτων που αυτές θα υποδείξουν; 

4. Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στη 

στελέχωση της Π.Ε. Ευβοίας και με ποιο αριθμό εργαζομένων;  

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Γιαννούλης Χρήστος 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Κασιμάτη Νίνα 



Καφαντάρη Χαρά 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μωραΐτης Θάνος 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Σπίρτζης Χρήστος 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 


