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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 
Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3526/144/24.2.2022 Ερώτηση με θέμα: 
«Αποκλείονται τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία από τον διαγωνισμό για 
την«εκπόνηση της μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου αναβάθμισης, ανάδειξης και 
υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου». Αδιαφάνεια, έλλειψη 
λογοδοσίας, μη ενημέρωση των πολιτών, χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες που 
ακολουθεί το ΥΠΠΟΑ για το εμβληματικό έργο της αναβάθμισης, ανάδειξης υπόγειας 
επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και ανάπλασης του περιβάλλοντος 
χώρου».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3526/144/24.2.2022 Ερώτησης των 
Βουλευτών κ.κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου, Θεοδώρας (Δώρας) Αυγέρη, 
Αλέξανδρου - Χρήστου Αυλωνίτη, Άννας Βαγενά - Κηλαηδόνη, Σωκράτη Βαρδάκη, 
Βασίλειου (Βασίλη) Βασιλικό, Καλλιόπης Βέττα, Ιωάννη Γκιόλα, Θεόδωρου Δρίτσα, 
Κωνσταντίνου Ζουράρι, Νίνας Κασιμάτη, Χαρούλας, (Χαράς) Καφαντάρη, Σπυρίδωνος 
Λάππα, Κυριακής Μάλαμα, Χαράλαμπου (Χάρη) Μαμουλάκη, Κωνσταντίνου Μάρκου, 
Ιωάννη Μουζάλα, Ιωάννη Μπαλάφα, Αθανάσιου (Θάνου) Μωραϊτη, Θεόφιλου 
Ξανθόπουλου, Μαρίας- Ελίζας (Μαριλίζας) Ξενογιαννακοπούλου, Αικατερίνης 
Παπανάτσιου, Παναγιούς (Γιώτας) Πούλου, Ιωάννη Ραγκούση, Παναγιώτη (Πάνου) 
Σκουρλέτη, Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρολιάκου, Ελισσάβετ (Μπέττυς) Σκουφά, Χρήστου 
Σπίρτζη, Νικόλαου Συρμαλένιου, Ολυμπίας Τελιγιορίδου, Μερόπης Τζούφη, Αλέξανδρου 
(Αλέκου) Τριανταφυλλίδη, Γεώργιου Τσίπρα, Σωκράτη Φάμελλου, Νικόλαου Φίλη, Θεανώς 
Φωτίου, Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, Ραλλίας Χρηστίδου και σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με σκοπό την ανάδειξη τόσο 
του κτιρίου που το στεγάζει όσο και της όλης περιοχής γύρω από αυτό, είχε 
συμπεριληφθεί στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και αποτελεί 
προτεραιότητα του ΥΠΠΟΑ. Το 2020 εκπονήθηκε, με αποκλειστική χρηματοδότηση του 
ΙΣΝ, μελέτη σκοπιμότητας του έργου, η οποία δωρήθηκε προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η 
μελέτη περιέχει διαπιστώσεις και εκτιμήσεις επί τεχνικών και οικονομικών πτυχών του 
εγχειρήματος και κατατέθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με 
το υπ’ αρ. πρωτ 196265/07.06.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικού 
Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΠΟΑ.

Ακολούθησε πρόταση της ανώνυμης μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Οικογένεια ΝΣΛ ΑΜΚΕ» προς το ΥΠΠΟΑ, προκειμένου η τελευταία να χρηματοδοτήσει 
με το ποσό των 650.000 ευρώ, προς το σκοπό της δωρεάς και χωρίς κανένα αντάλλαγμα 
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εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, την εκπόνηση αρχιτεκτονικών προσχεδίων σχετικά με 
την αναβάθμιση του κτιρίου του Μουσείου και την ανάπλαση της περιοχής γύρω από 
αυτό. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 558074/2021 ΥΑ, εκδοθείσα 
σύμφωνα με το άρθρο 2Α του νόμου 3316/2005 (Α’ 42), το πλήρες κείμενο της οποίας 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 5352/Β΄/18-11-2021 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Ως προς τον δήθεν αποκλεισμό των ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων από την 
υποβολή προσχεδίων σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα με αρ. 
558074/2021 Υπουργική Απόφαση, τα αρχιτεκτονικά προσχέδια που θα υποβληθούν, 
πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ ξένων και ελληνικών 
αρχιτεκτονικών γραφείων, που δύνανται να συμπράξουν σε οποιοδήποτε σχηματισμό 
επιλέξουν οι ίδιοι, δηλαδή είτε ως γραφεία είτε ως φυσικά πρόσωπα σε ομάδες. Στην ίδια 
ως άνω απόφαση περιέχεται η αυστηρή πρόβλεψη ότι τυχόν υποβολή προσχεδίου που 
δεν προέρχεται από τη ρητά απαιτούμενη συνεργασία Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, 
οδηγεί σε εκ προοιμίου αποκλεισμό της σχετικής μελέτης, χωρίς καν εξέταση του 
περιεχομένου αυτής.

Ως προς την δήθεν αδιαφάνεια και έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, σημειώνεται 
ότι, με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε, ως δωρεά προς το Ελληνικό 
Δημόσιο και άνευ ουδεμίας συμμετοχής, ανταλλάγματος ή επιβάρυνσης αυτού, η 
εκπόνηση αρχιτεκτονικών προσχεδίων σχετικά με την αναβάθμιση του Μουσείου και την 
ανάπλαση της γύρω περιοχής αυτού. Όπως ρητά αναφέρεται στην Απόφαση, η έγκριση 
της δωρεάς χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3316/2005 (Α’ 42), το οποίο 
προβλέπει την έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και, σε καμία 
περίπτωση, την υποβολή της δωρεάς προς κύρωση από τη Βουλή.

Επί της αναφοράς των ερωτώντων Βουλευτών περί μη κήρυξης αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού και δήθεν εκχώρησης των διαδικασιών αυτού στη δωρήτρια ΑΜΚΕ 
επισημαίνεται ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 
(Α΄42), του άρθρου 48 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και της με αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 2239), προκύπτει ότι οι μελέτες του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς ένταξης έργων σε όλα τα επιδοτούμενα και μη ή 
επιχορηγούμενα και μη προγράμματα του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η 
υλοποίηση της αναβάθμισης του Μουσείου μέσω ΕΣΠΑ και των όποιων 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεν υπόκειται σε διαδικασίες αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, η δωρήτρια ΑΜΚΕ έχει αναλάβει αποκλειστικά 
και προς το σκοπό της δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο, να χρηματοδοτήσει το κόστος 
των αμοιβών και δαπανών που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών 
προσχεδίων, υπό τους όρους και την διαδικασία που ρητώς καθορίσθηκαν με την υπ’ αρ. 
πρωτ. 558074/2021 ΥΑ και περιγράφονται ανωτέρω.

Εν προκειμένω καθίσταται σαφές ότι τηρήθηκαν επακριβώς οι προβλέψεις του 
νόμου περί αποδοχής δωρεάς μελέτης (άρθρο 2Α ν. 3316/2005), καθώς και οι απαιτήσεις 
δημοσιότητας και διαφάνειας, δεδομένου ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ, οι δε ουσιαστικές της ρυθμίσεις ρητά προβλέπουν, αλλά και απαιτούν, τη 
συμμετοχή των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, εξυπηρετούν απολύτως τα συμφέροντα του 
Ελληνικού Δημοσίου και διασφαλίζουν την αξιοπιστία και αρτιότητα του αποτελέσματος 
του έργου. 

Συναφώς, ως προς το εν θέματι ζήτημα των διαδικασιών που πρέπει, κατά νόμο, να 
τηρούνται σχετικά με την αποδοχή δωρεών και τη δημοσιότητα αυτών, υπενθυμίζεται ότι η 
δωρεά του ΙΣΝ, η οποία συνήφθη δυνάμει του από 16-8-2017 «γράμματος-σύμβασης» 
του δωρητή και αφορούσε στην επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελλάδος - 
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, ουδέποτε ήλθε προς κύρωση στην ελληνική Βουλή από 
την τέως πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ.
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Σε απάντηση του αιτήματός σας για την κατάθεση εγγράφων επισυνάπτεται 
αντίγραφο της από 14.12.2021 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως 
δωρεοδόχου και της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Οικογένεια ΝΣΛ ΑΜΚΕ» ως 
δωρήτριας. Δεν χορηγείται το από 25.08.2021 πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της «Οικογένεια ΝΣΛ ΑΜΚΕ», το οποίο δεν συνιστά δημόσιο έγγραφο 
του ΥΠΠΟΑ, αλλά ιδιωτικό έγγραφο της εν λόγω εταιρείας, υποκείμενο στους κανόνες 
δημοσιότητας της νομοθεσίας περί ΑΜΚΕ.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Συν: Η από 14.12.2021 Σύμβασης Δωρεάς

Πίνακας Αποδεκτών
1. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου
2. Βουλευτή κα Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη
3. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο - Χρήστο Αυλωνίτη
4. Βουλευτή κα Άννα Βαγενά - Κηλαηδόνη
5. Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη
6. Βουλευτή κ. Βασίλειο (Βασίλη) Βασιλικο
7. Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
8. Βουλευτή κ. Ιωάννη Γκιόλα
9. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
10. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Ζουράρι
11. Βουλευτή κα Νίνα Κασιμάτη
12. Βουλευτή κα Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
13. Βουλευτή κ. Σπυρίδων Λάππα
14. Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
15. Βουλευτή κ. Χαράλαμπου (Χάρη) Μαμουλάκη
16. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μάρκου
17. Βουλευτή κ. Ιωάννη Μουζάλα
18. Βουλευτή κ. Ιωάννη Μπαλάφα
19. Βουλευτή κ. Αθανάσιο (Θάνο) Μωραϊτη 
20. Βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο
21. Βουλευτή κα Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα) Ξενογιαννακοπούλου
22. Βουλευτή κα Αικατερίνη Παπανάτσιου
23. Βουλευτή κα Παναγιού (Γιώτα) Πούλου
24. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ραγκούση
25. Βουλευτή κ. Παναγιώτη (Πάνο) Σκουρλέτη
26. Βουλευτή κ. Παναγιώτη (Πάνο) Σκουρολιάκο
27. Βουλευτή κα Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκουφά
28. Βουλευτή κ. Χρήστο Σπίρτζη
29. Βουλευτή κ. Νικόλαο Συρμαλένιο
30. Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου
31. Βουλευτή κα Μερόπη Τζούφη
32. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο (Αλέκο) Τριανταφυλλίδη
33. Βουλευτή κ. Γεώργιο Τσίπρα
34. Βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο
35. Βουλευτή κ. Νικόλαο Φίλη
36. Βουλευτή κα Θεανώ Φωτίου
37. Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη
38. Βουλευτή κα Ραλλία Χρηστίδου
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Εσωτερική Διανομή
1. Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού
2. ΓΔΟΥ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΜΕΕΜΠΚ
5. ΕΑΜ
6. ΔΑΜΕΕΠ
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