Περίληψη Πορίσµατος
Εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής κλίµακας εντός του αρχαιολογικού
χώρου ∆ελφών
Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά µε την πραγµατοποίηση οικοδοµικών
εργασιών µικρής κλίµακας από τη Ι’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), εντός του αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών, οι οποίες
αφορούσαν περιτοίχιση από λιθοδοµή, απλή περίφραξη και µικρές διαµορφώσεις
εδάφους µε πέτρα.
Ο έλεγχος νοµιµότητας που διενεργήθηκε από την Αρχή αφορούσε αρχικά τη
διαδικασία αλλά και την αρµοδιότητα έγκρισης οικοδοµικών εργασιών µικρής
κλίµακας εντός του συγκεκριµένου αρχαιολογικού χώρου από την οικεία υπηρεσία
δόµησης. Αυτό συνέβη αφού διαπιστώθηκε έλλειψη σαφούς ρύθµισης για παρόµοιες
εργασίες, εν προκειµένω από την ΕΠΚΑ ως δηµόσια υπηρεσία, οι οποίες
πραγµατοποιούνται σε περιοχή καθορισµένου αρχαιολογικού χώρου εκτός σχεδίου.
Η διερεύνηση της συγκεκριµένης αναφοράς ανέδειξε µια σειρά ειδικότερων θεµάτων
που σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση οικοδοµικών εργασιών εντός αρχαιολογικών
χώρων, αλλά και γενικότερα θεµάτων που αφορούν στην προστασία των
αρχαιολογικών χώρων της χώρας και στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Στη συνέχεια ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισµα προς τους Υπουργούς Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ). Σε αυτό
επεσήµανε:
α) τη δυνατότητα εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών του άρθρου 13 του Ν.
3028/2002 εντός των αρχαιολογικών χώρων µετά από άδεια του Υπουργείου
Πολιτισµού και έγκριση των αρµοδίων υπηρεσιών δόµησης
β) τη µη ταύτιση των εργασιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που προβλέπονται
από το ν. 3028/2002 για τα ακίνητα µνηµεία µε τις προβλεπόµενες από την σχετική
Υπουργική Απόφαση 5219/2004 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., περί εργασιών µικρής κλίµακας
γ) την αναγκαιότητα άµεσης παρέµβασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για λόγους
τήρησης της ευπρέπειας των αρχαιολογικών χώρων και προστασίας των
επισκεπτών τους, καθώς και την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης περί
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
δ) την ανάγκη αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων των αρχαιολογικών και των
πολεοδοµικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά θέµατα καθορισµού χρήσεων γης και
ειδικών όρων δόµησης
ε) την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών κανονιστικής ρύθµισης των
επιτρεπόµενων χρήσεων εντός Ζωνών Β΄ προστασίας, καθώς και τη στενότερη
συνεργασία των υπουργείων Πολιτισµού και Π.Ε.Κ.Α. µέσω κοινής διϋπουργικής
επιτροπής για την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων

στ) την έλλειψη του αναγκαίου επιστηµονικού προσωπικού
ζ) την ανάγκη διάθεσης πιστώσεων και την ενίσχυση κυρίως των περιφερειακών
υπηρεσιών, µε τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογικότερη κατανοµή ειδικευµένου
επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού και τέλος
η) την ανάγκη έκδοσης της προβλεπόµενης από την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.
3028/2002 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, που εκκρεµεί.
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