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ΠΡΟΣ: 
α)  Υπουργό Πολιτισμού & 

Τουρισμού, κα Λυδία Κονιόρδου 

β)  Υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,  
κα Όλγα Γεροβασίλη 

γ)  Γεν. Γραμματέα Υπουργείου 
Πολιτισμού & Τουρισμού, 
κα Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη 

δ)  Βουλευτές 
Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου 

 

ΘΕΜΑ :  Κατάργηση του Γραφείου Ηρακλείου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
 
κ. Υπουργοί,  
κα Γενική Γραμματέα,  
κ. Βουλευτές,  
 
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αφού ενημερώθηκε για το 
επικείμενο σχέδιο Νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(Υπ.Πο.Α.), με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώνει ότι με το σχέδιο του νέου 
Οργανισμού καταργείται το Γραφείο Π.Ε. Ηρακλείου της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, όπως αυτό προβλέπονταν από το Π.Δ/γμα 104/2014 (ΦΕΚ Α’ 
171/28.08.2014) και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, στο ίδιο σχέδιο, το Γραφείο 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, «αναβαθμίζεται» σε Δ/νση με χωρική αρμοδιότητα στη Βόρεια 
Ελλάδα. 
 
Είναι πράγματι άξιοι απορίας οι λόγοι που επιβάλλουν την κατάργηση του Γραφείου 
Εναλίων Αρχαιοτήτων της Π.Ε. Ηρακλείου, όταν είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια 
Κρήτης έχει ζητήσει την ενίσχυση του Γραφείου σε στελεχικό δυναμικό και 
αρμοδιότητες προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που 
αντιμετωπίζει. Ανάγκες που δημιουργούν αφενός οι προοπτικές της αυξανόμενης 
τουριστικής κίνησης, του επενδυτικού ενδιαφέροντος για θαλάσσια καταδυτικά 
πάρκα, τον εκσυγχρονισμό λιμένων και τη δημιουργία μαρίνων, αλιευτικών 
καταφυγίων κτλ και αφετέρου η αξιοποίηση πληθώρας ευρημάτων, όπως αυτά που 
ανελκύθηκαν από την ομάδα του Κουστώ το 1975 τα οποία εκτέθηκαν στο κάστρο 
του Κούλε το περασμένο καλοκαίρι. 
 
Να σημειωθεί, αν διέλαθε της προσοχής, ότι η Κρήτη αποτελεί την κοιτίδα του 
Μινωϊκού Πολιτισμού και το σταυροδρόμι συνάντησης των θαλασσοκρατόρων της 
Μεσογείου, όπως μαρτυρά η πολυπολιτισμική ιστορία και κουλτούρα της. Το γεγονός 
αυτό και μόνο θα αρκούσε για τη σύσταση Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης 
και Νήσων Νοτίου Αιγαίου, ως αυτοτελής Διεύθυνση με έδρα το Ηράκλειο και χωρική 
αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. 
 
 
 



 
 
Συνεκτιμώντας την ανάγκη της αποκεντρωμένης λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Κράτους καθώς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί, αλλά 
και την τεράστια προσφορά της Κρήτης στο ΑΕΠ της χώρας, κρίνουμε κατ’ ελάχιστον 
απαραίτητη τη διατήρηση λειτουργίας και την αναβάθμιση του Γραφείου Εναλίων 
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του για ολόκληρη την 
Περιφέρεια Κρήτης. 
 
Προτείνουμε, λοιπόν, τη μετονομασία του άρθρου 23 σε «Εφορείες Εναλίων 
Αρχαιοτήτων Βορείου Ελλάδος και Κρήτης» και την προσθήκη μιας επιπλέον 
παραγράφου στο άρθρο 23 μετά την πρώτη παράγραφο ως εξής: 
«Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης λειτουργεί ως αυτοτελές Τμήμα της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Νοτίου Ελλάδος με έδρα το Ηράκλειο και χωρική 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στην Περιφέρεια Κρήτης». 
 
Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η σημασία και ο κομβικός ρόλος της Κρήτης, 
διευκολύνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, επιτηρείται και 
παρακολουθείται αποτελεσματικότερα ο αρχαιολογικός πλούτος στο θαλάσσιο χώρο 
που περιβάλλει τη Μεγαλόνησο και ελαχιστοποιούνται προβλήματα στην εξέλιξη 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για το θαλάσσιο χώρο του ΠΕΠ Κρήτης. 
 
Ελπίζοντας ότι η σημαντική αυτή παράλειψη οφείλεται απλώς σε αμέλεια, ζητούμε 
και απαιτούμε να περιλάβετε στο σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. τις 
αλλαγές που προτείνουμε ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί το Γραφείο Εναλίων 
Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο, για ολόκληρη την Κρήτη. 
 
 
 

Κοινοποίηση: 

-  Περιφερειάρχη Κρήτης 
-  Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Κρήτης 
-  ΠΕΔ Κρήτης 
-..Δημάρχους Ανατολικής Κρήτης 

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Συλλόγους Μηχανικών 

 
 

 
 

 

 


