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Θέµα: «Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών µικρής κλίµακας εντός του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών»
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργώντας στο πλαίσιο των κατά το Ν. 3094/03 αρµοδιοτήτων του,
ολοκληρώνει δια του παρόντος τη διερεύνηση της υπ’ αρ. 4210/08 αναφοράς του κυρίου
****** σχετικά µε τις οικοδοµικές εργασίες µικρής κλίµακας που πραγµατοποιήθηκαν από τη Ι’
ΕΠΚΑ εντός του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, για περιτοίχιση από λιθοδοµή, απλή
περίφραξη και µικρές διαµορφώσεις εδάφους µε πέτρα, καθώς και σχετικά µε την
αρµοδιότητα της έγκρισης τους από την πολεοδοµική υπηρεσία. Η διερεύνηση της
συγκεκριµένης αναφοράς ανέδειξε σειρά ειδικότερων θεµάτων σχετικών µε την
πραγµατοποίηση οικοδοµικών εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων αλλά και γενικότερων
θεµάτων που αφορούν στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων της Χώρας και το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Στο παρόν πόρισµα παρουσιάζονται οι κύριες διαπιστώσεις και προτάσεις της Ανεξάρτητης
Αρχής, όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εξέτασης των απόψεων και των ενεργειών των
εµπλεκόµενων υπηρεσιών, η ανάγκη νοµοθετικών τροποποιήσεων αλλά και η συνολική
εµπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής από το χειρισµό παρόµοιων υποθέσεων.
1. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.1. Οικοδοµικές εργασίες και εργασίες µικρής κλίµακας εντός αρχαιολογικών χώρων.
Σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα των οικοδοµικών εργασιών και των εργασιών µικρής κλίµακας
εντός αρχαιολογικών χώρων εν γένει, διαπιστώνεται ότι:
o

Οι οικοδοµικές εργασίες που πραγµατοποιούνται εντός αρχαιολογικών χώρων, µε
άδεια που χορηγείται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3028/2002, δεν ταυτίζονται
στο σύνολό τους µε τις εργασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41 και 42 του
ίδιου νόµου, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, εφόσον αυτές
εκτελούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία.

o

Για τις εργασίες του άρθρου 13, η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας παραµένει στον
Υπουργό Πολιτισµού. Η άδεια αυτή προηγείται κάθε άλλης άδειας, ενώ απαιτείται και
η έγκρισή της από την εντεταλµένη πολεοδοµική υπηρεσία, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.

o

Ειδικότερα, η δυνατότητα που παρέχει το Υπουργείο Πολιτισµού και οι Περιφερειακές
Υπηρεσίες αυτού για την εκτέλεση εργασιών εντός των αρχαιολογικών χώρων και της

2

Αδόµητης Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας δεν συνεπάγεται τη µη έκδοση αδείας
από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις ορίζουν
σαφώς άλλως. Εξάλλου, η υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ10/ 32609/ 1432/
04.04.2011 Υ.Α. για τη έγκριση της µελέτης, ανάπλασης, ανάδειξης και συντήρησης
του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών αναφέρει ρητώς ότι η ίδια δεν αντικαθιστά
άλλο έγγραφο, την αρµοδιότητα έκδοσης του οποίου έχει άλλη Κρατική Αρχή.
o

Για τις δραστηριότητες και εργασίες εντός της Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3028/2002 σε
συνδυασµό µε την ΥΠΠΟ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 35829/1808/02.05.2012 Υ.Α.,
απαιτείται έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου.

o

Επιπροσθέτως, οι εργασίες που µνηµονεύονται στα άρθρα 40, 41 και 42 του
3028/2002, δηλαδή οι εργασίες σε ακίνητα µνηµεία, η µεταφορά ακινήτου µνηµείου –
η απόσπαση τµηµάτων µνηµείου, καθώς και οι εργασίες για την προστασία των
ετοιµόρροπων µνηµείων, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
εφόσον εκτελούνται από την Υπηρεσία, προϋποθέτουν µελέτη1, εγκεκριµένη είτε από
την Υπηρεσία είτε µε απόφαση Υπουργού Πολιτισµού, πάντα ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου και αφού έχει τεκµηριωθεί ο µνηµειακός χαρακτήρας του ακινήτου.

o

Οι ως άνω εργασίες δεν ταυτίζονται πάντοτε µε τις προβλεπόµενες από την σχετική
Υ.Α. 5219/2004 του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί εργασιών µικρής κλίµακας.

o

Από πλευράς Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (υπ’ αρ. 5219/3/17-02-2004 Υπ. Απόφαση
(ΦΕΚ 11/∆’), δεν χωρεί έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας για καθορισµένο
αρχαιολογικό χώρο2, µε αποτέλεσµα να υφίσταται πρόβληµα όταν υπάρχει
αναγκαιότητα άµεσης παρέµβασης της αρµόδιας υπηρεσίας, επί της διαδικασίας
εκτέλεσης διαµορφωτικών εργασιών εντός αρχαιολογικού χώρου. Αυτό συµβαίνει
διότι η προβλεπόµενη από το άρθρο 40 του Ν. 3028/2002 διαδικασία επί των
µελετών είναι χρονοβόρα και κατά συνέπεια δεν µπορεί να αποβεί λυσιτελής και σε
εύθετο χρόνο, προκειµένου για τις περιπτώσεις εκτέλεσης διαµορφωτικών εργασιών.
Ειδικότερα σε αρχαιολογικούς χώρους µε υψηλή επισκεψιµότητα, όπως αυτοί των
∆ελφών, του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης κλπ., η αναγκαιότητα παρέµβασης της
Υπηρεσίας για λόγους τήρησης της ευπρέπειας του χώρου και προστασίας των
επισκεπτών τους καθίσταται επιτακτικά άµεση3. Εποµένως, θεωρείται επιβεβληµένη
η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας ως
προς τη δυνατότητα κατά εξαίρεσιν έκδοσης της ως άνω έγκρισης για τις
διαµορφωτικές εργασίες που εκτελούν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες στους
αρχαιολογικούς χώρους και για τις οποίες σκόπιµη είναι η άµεση παρέµβασή τους4.

o

Το θέµα της
πολεοδοµικών
ειδικών όρων
ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε

αποσαφήνισης των αρµοδιοτήτων των αρχαιολογικών και των
υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά σε θέµατα καθορισµού χρήσεων γης και
δόµησης καθώς και τα ζητήµατα της στενότερης συνεργασίας του
το Υ.ΠΕ.Κ.Α., έχει αναδείξει ο Συνήγορος του Πολίτη προς τις

1

Βλέπε παρόν πόρισµα, Νοµοθεσία, ∆ιατάξεις σχετικά µε εργασίες σε ακίνητα µνηµεία και µουσεία.
Η έγκριση εργασιών της σχετικής Υ.Α. Υ.ΠΕ.Κ.Α. αναφέρεται σαφώς σε εργασίες µικρής κλίµακας και
όχι σε άδεια οικοδοµής.
3
Η εν θέµατι Υ.Α. 5219/2004 έγκρισης της µελέτης για τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών εκδόθηκε
τέσσερα έτη µετά τις διαµορφώσεις της Ι’ ΕΠΚΑ στον αρχαιολογικό χώρο.
4
Υπέρ της πρότασης του ΣτΠ για την τροποποίηση της Υ.Α. που αφορά τις εργασίες µικρής κλίµακας
τοποθετήθηκε και η Ι’ ΕΠΚΑ στο υπ’ αρ. Φ12/2/4124/14.09.2009 έγγραφο της Ι’ ΕΠΚΑ προς τον
Συνήγορο του Πολίτη.
2

3

συναρµόδιες Υπηρεσίες µε επανειληµµένα έγγραφα5, µε έµφαση στη διάσταση
απόψεων επί πολεοδοµικών θεµάτων αρχαιολογικών χώρων και τα προβλήµατα
συντονισµού που προκύπτουν µεταξύ των Υπηρεσιών.
o

Στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 21.10.2008 µεταξύ του Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.Τ. και
εκπροσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής, συζητήθηκε το θέµα των εκκρεµοτήτων του
κανονιστικού πλαισίου προστασίας αρχαιολογικών χώρων και ζητήθηκε η επιτάχυνση
των διαδικασιών θεσµοθέτησης των επιτρεπόµενων χρήσεων εντός Ζωνών Β
προστασίας, καθώς και η στενότερη συνεργασία των δύο εµπλεκοµένων
Υπουργείων, ήτοι του Υπουργείου Πολιτισµού και Υ.ΠΕ.Κ.Α., είτε δια της καταγραφής
εκκρεµοτήτων από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις είτε δια της συγκρότησης Οµάδας
Εργασίας των δύο συναρµόδιων Υπουργείων6 Στη συνέχεια, και µε την ευκαιρία
παρεµβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής, µε το υπ’ αρ. 4485/06/2.7/23.10.2007
έγγραφο ΣτΠ, υπ’ αρ. 4206/ 22.12.2009 έγγραφο ΣτΠ προς τον Υπουργό ΠΟ.Τ. και
υπ’ αρ. 3336/03.05/2010 έγγραφο ΥΠ.ΠΟ.Τ. προς τον Πρωθυπουργό, οι ηγεσίες του
ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Υ.ΠΕ.Κ.Α. αποφάσισαν τη σύσταση κοινής επιτροπής για την
οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων.

o

Σε νεώτερη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 22.11.2011 µε τη συµµετοχή της
Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και στελεχών και εκπροσώπων του Συνηγόρου του Πολίτη, και στο
πλαίσιο της διερεύνησης του ζητήµατος των ανασκαφικών ερευνών και των
απαλλοτριώσεων ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, συζητήθηκε εκτενώς η εν
θέµατι υπόθεση και η συνεργασία των δυο Υπουργείων, καθώς και η εκτίµηση της
Ανεξάρτητης Αρχής ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν κοινές θέσεις και προτάσεις µέσω
κοινού προγράµµατος συνεργασίας για την επίλυση κρίσιµων ζητηµάτων7, όπως οι εν
θέµατι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών τους επί αρχαιολογικών χώρων.

1.2. Στελέχωση Υπηρεσιών ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την αποτελεσµατική προστασία των
αρχαιολογικών χώρων
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί πλήθος αναφορών σχετικά µε οικοδόµηση πλησίον ή
εντός αρχαιολογικών χώρων8 και διατηρεί διεξοδική υπηρεσιακή αλληλογραφία µε τις κατά
τόπους αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες αλλά και µε την Κεντρική Υπηρεσία και την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών,
αλλά και άλλων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος9 προκύπτουν τα εξής
στοιχεία σχετικά µε τη στελέχωση του Υπουργείου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του,
σε ό,τι αφορά στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς
στην Ελληνική επικράτεια:

5

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναφερθεί ενδεικτικά στο υπ’ αρ. 4485/06/2.7/23.10.2007 έγγραφο, στο
2866/24.09.2008 έγγραφο προς τον Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.Τ., στα έγγραφα της παρούσας υπόθεσης για τον
αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών, στην Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2007, σελ. 253 κ.ε.
6
Υπ’ αρ. 142/20.01.2009 έγγραφο του ΣτΠ προς τον Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.Τ. , Ετήσια Έκθεση ΣτΠ 2010, σελ.
95.
7
Κοινά θέµατα που απασχολούν τόσο το Υ.ΠΕ.Κ.Α όσο και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ Τοµέας Πολιτισµού είναι
ο καθορισµός Ζωνών στους αρχαιολογικούς χώρους, τα αποθέµατα γης και η απόδοση κρατικής γης
για δέσµευση ακινήτων, η µεταφορά του συντελεστή δόµησης κλπ, βλ. έγγραφο ΣτΠ
Φ1300.2/10514/21.03.2012.
8
Αντί άλλων παράβαλε την υπ’ αρ. 124962/2010 αναφορά µε αίτηµα ανοικοδόµησης εντός του
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Κοιλάδας των Μουσών, http://www.synigoros.gr/?i=quality-oflife.el.loipa_adeiodotisi.83170
9
Ενδεικτικά αναφέρεται η υπ’ αρ. 13875/2009 αναφορά, κατά την οποία διερευνήθηκε το θέµα της
υποχρέωσης κατάχωσης αρχαιοτήτων από το πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής αναδείχτηκαν ζητήµατα σχετικά µε τις συστηµατικές και
σωστικές ανασκαφές, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων στελέχωσης των Υπηρεσιών του
Υπουργείου.
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o

Η έλλειψη του αναγκαίου επιστηµονικού προσωπικού, λόγω της δυσµενούς
οικονοµικής συγκυρίας, σε σχέση µε τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών και την Ι’
ΕΠΚΑ, αναδεικνύεται ως µείζονος σηµασίας, αφού η εκπόνηση των µελετών για τον
χώρο απαιτεί τη συνεργασία διπλωµατούχου µηχανικού. Σκόπιµη κρίνεται η διάθεση
µηχανικού από άλλη υπηρεσία του υπουργείου του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθόσον στην
παρούσα χρονική περίοδο αποτελεί την πιο πρόσφορη λύση.

o

Επιπροσθέτως, το θέµα της υποστελέχωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισµού, η επίλυση του οποίου επισηµαίνεται ως επιτακτική ανάγκη
από τη Ι’ ΕΠΚΑ, επιτείνει την αναγκαιότητα νοµοθετικής πρωτοβουλίας εκ µέρους του
ΥΠ.ΠΟ.Α. και Υ.ΠΕ.Κ.Α., προκειµένου,
οι εργασίες µικρής κλίµακας εντός
καθορισµένων αρχαιολογικών χώρων να εγκρίνονται από τις οικείες υπηρεσίες
∆όµησης, ούτως ώστε να παρέχεται από τους αρµόδιους υπαλλήλους των
πολεοδοµικών υπηρεσιών η απαιτούµενη εξειδικευµένη τεχνική γνώση και εµπειρία
για τις εργασίες αυτές.

o

Για τα προαναφερόµενα προβλήµατα και τα σοβαρά κενά εξειδικευµένου
προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Τ. προβαίνει σε αναλυτική µνεία ο πρώην Υπουργός ΠΟ.Τ.
στο υπ’ αρ. 3336/03.05.2010 έγγραφό του10. Στο έγγραφο αυτό, αναφέρεται ότι οι
κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 4.200.

o

Το πρόβληµα της έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού οξύνθηκε σύµφωνα µε το
Υπουργείο µε την αποµάκρυνση σηµαντικού αριθµού ατόµων το 2011, λόγω της
συνταξιοδότησης ή του νόµου περί εφεδρείας.

o

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει απευθύνει επανειληµµένα έγγραφα στην ηγεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού11 για το θέµα της στελέχωσης του φορέα. Στην Ειδική
Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, «Απαλλοτρίωση, Στέρηση, Περιορισµοί της
ιδιοκτησίας και Αποζηµίωση. Προβλήµατα ∆ιοικητικής ∆ράσης» (Απρίλιος 2005),
αναφέρονται τα προβλήµατα που αναφύονται από την έλλειψη συνεχούς
διαθεσιµότητας εξειδικευµένου επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, σε
σχέση µε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών εντός
ιδιόκτητων οικοπέδων12. Το θέµα αυτό έχει θιγεί συνοπτικά και στις Ετήσιες Εκθέσεις
της Ανεξάρτητης Αρχής13, σε έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής προς την ηγεσία του
Υπουργείου14, αλλά και σε συναντήσεις εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ
κλιµακίων του Συνηγόρου του Πολίτη και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισµού. Ο
ΣτΠ έχει εισηγηθεί την αυξηµένη διάθεση πιστώσεων και την ενίσχυση κυρίως των
Περιφερειακών Υπηρεσιών µε τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογικότερη κατανοµή
ειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικά
αποτελεσµατική προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς15.
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Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τον Υπουργό Πολιτισµού και απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό,
σε συνέχεια των διαπιστώσεων που δηµοσιεύτηκαν στην Ετήσια Έκθεση 2009 του ΣτΠ.
11
Υπ’ αρ. 145/20.01.2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Γενικό Γραµµατέα του
ΥΠ.ΠΟ. και υπ’ αρ. 4206/ 22.12.2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού.
12
Για την Ειδική Έκθεση βλ. http://www.synigoros.gr/resources/apalotriosi.pdf
13
Ετήσια Έκθεση ΣτΠ 2008, σελ. 140, Ετήσια έκθεση ΣτΠ 2099, σελ.72, Ετήσια έκθεση ΣτΠ 2010,
σελ.95.
17
Το υπ’ αρ. 145/20.01.2009 έγγραφο προς το Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ µε θέµα «Αποτίµηση σύσκεψης προς
επίλυση εκκρεµών αναφορών αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού».
15
Για τη λύση της ανακατανοµής του προσωπικού µεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ, αντί άλλων προηγούµενων εγγράφων παράβαλε την
πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής στην Ετήσια Έκθεση 2012 του ΣτΠ, σελ. 140. Το ζήτηµα αυτό
συζητήθηκε εκτενώς στην από 22.11.2011 σύσκεψη µεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Τ. και ΣτΠ.
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1.3. Έκδοση των εκκρεµών κανονιστικών πράξεων του Ν. 3028/2002. Άρθρο 40 για τις
εργασίες σε ακίνητα µνηµεία
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα16 ζητήσει την έκδοση της προβλεπόµενης από
την παρ. 4 του άρθρου 40 αλλά ωσέτι εκκρεµούς απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, µε
την οποία προβλέπεται να τεθούν ειδικότεροι κανόνες για την εκπόνηση των µελετών και την
εκτέλεση των εργασιών σε ακίνητα µνηµεία.
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 172/03.02.2009 έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ. προς τον Συνήγορο του
Πολίτη, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου λειτουργούσε για την έκδοση των
κανονιστικών αποφάσεων βάσει εξουσιοδότησης του Ν. 3028/2002 (άρθρο 38, παρ. 3). Σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., στις 22.11.2011, έγινε εκτενής αναφορά
στο θέµα της έκδοσης των προβλεποµένων από το Ν. 3028/2002 κανονιστικών Αποφάσεων
του Υπουργού Πολιτισµού17. Σύµφωνα µε το ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι παρατηρούµενες καθυστερήσεις
οφείλονται στο µεγάλο αριθµό των εκκρεµοτήτων, των αυξηµένων καθηκόντων των
υπηρεσιακών παραγόντων που συµµετέχουν στην Επιτροπή, καθώς και των µεταβολών στα
πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας.
Όπως διαπίστωσε η Ανεξάρτητη Αρχή, έχουν µεν γίνει σηµαντικές ενέργειες εκ µέρους του
Υπουργείου για την ολοκλήρωση έκδοσης των εκκρεµών Π.∆., Υ.Α. ή ΚΥΑ, δεν έχει όµως
προωθηθεί ακόµη επαρκώς η διαδικασία έκδοσης των κατά τα ανωτέρω κανονιστικών
πράξεων.
1.4 Σύνοψη διαπιστώσεων και προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη
o

Οι οικοδοµικές εργασίες του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 εντός των αρχαιολογικών
χώρων µπορούν να τελούνται µόνο εφόσον έχει προηγηθεί άδεια από το Υπουργείο
Πολιτισµού, και έπεται οικοδοµική άδεια από τις αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες.

o

Οι εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που προβλέπονται από το Ν. 3028/2002
για τα ακίνητα µνηµεία και για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
δεν ταυτίζονται πάντοτε µε τις προβλεπόµενες από την σχετική Υ.Α. 5219/2004 του
Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί εργασιών µικρής κλίµακας και προϋποθέτουν εγκεκριµένη µελέτη από
την Υπηρεσία ή τον Υπουργό Πολιτισµού, µετά από γνώµη του Συµβουλίου και αφού
έχει τεκµηριωθεί ο µνηµειακός χαρακτήρας του ακινήτου.

o

Η άµεση αναγκαιότητα παρέµβασης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για λόγους
τήρησης της ευπρέπειας των αρχαιολογικών χώρων και προστασίας των επισκεπτών
τους και η εξαίρεση από την αρ. 5219/3/17-02-2004 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 11/∆’) της
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο καθιστά
επιβεβληµένη η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης εργασιών µικρής
κλίµακας ως προς τη δυνατότητα κατά εξαίρεσιν έκδοσης της ως άνω έγκρισης για τις
διαµορφωτικές εργασίες που εκτελούν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες στους
αρχαιολογικούς χώρους και για τις οποίες σκόπιµη είναι η άµεση παρέµβασή τους.

o

Σκόπιµη κρίνεται η αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων των αρχαιολογικών και των
πολεοδοµικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά σε θέµατα καθορισµού χρήσεων γης και
ειδικών όρων δόµησης καθώς και η στενότερη συνεργασία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. µε το
Υ.ΠΕ.Κ.Α.

16

Αντί άλλων παράβαλε την εν θέµατι υπ’ αρ. 4210/2008 και την υπ’ αρ. 13875/2009 αναφορά για µη
κατάχωση αρχαιολογικών εκσκαφών.
17
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην σύσκεψη αποτυπώθηκαν συνοπτικά εκ
µέρους του Συνηγόρου του Πολίτη, στο υπ’ αρ. Φ.1300.2/10514/21.03.2012 έγγραφο της
Ανεξάρτητης Αρχής προς το Γραφείο Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ.Τ.

6

o

Αναγκαία κρίνεται η επιτάχυνση των διαδικασιών θεσµοθέτησης των επιτρεπόµενων
χρήσεων εντός Ζωνών Β προστασίας, καθώς και η στενότερη συνεργασία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Υ.ΠΕ.Κ.Α., διαµέσου της κοινής επιτροπής των δύο
Υπουργείων για την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων.

o

Η έλλειψη του αναγκαίου επιστηµονικού προσωπικού, λόγω της δυσµενούς
οικονοµικής συγκυρίας, και ειδικότερα η αναγκαιότητα εργασιών µηχανικού στον
αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τη διάθεση µηχανικού
από άλλη υπηρεσία του υπουργείου του ΥΠ.ΠΟ.Α., και τη νοµοθετική πρωτοβουλία
εκ µέρους του ΥΠ.ΠΟ.Α. και Υ.ΠΕ.Κ.Α., προκειµένου, οι τυχόν εργασίες µικρής
κλίµακας εντός καθορισµένων αρχαιολογικών χώρων να επιτρέπονται και να
εγκρίνονται από τις οικείες υπηρεσίες ∆όµησης, που διαθέτουν εξειδικευµένους
υπαλλήλους για τις εργασίες αυτές.

o

Για το θέµα της στελέχωσης του φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εισηγηθεί την
αυξηµένη διάθεση πιστώσεων και την ενίσχυση κυρίως των Περιφερειακών
Υπηρεσιών µε τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογικότερη κατανοµή ειδικευµένου
επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικά
αποτελεσµατική προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

o

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 4
του άρθρου 40 αλλά ωσέτι εκκρεµούς απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, µε την
οποία προβλέπεται να τεθούν ειδικότεροι κανόνες για την εκπόνηση των µελετών και
την εκτέλεση των εργασιών σε ακίνητα µνηµεία. Όπως διαπίστωσε η Ανεξάρτητη
Αρχή, έχουν µεν γίνει σηµαντικές ενέργειες εκ µέρους του Υπουργείου για την
ολοκλήρωση έκδοσης των εκκρεµών Π.∆., Υ.Α. ή ΚΥΑ, δεν έχει όµως προωθηθεί
ακόµη επαρκώς η διαδικασία έκδοσης των κατά τα ανωτέρω κανονιστικών πράξεων.

2. Η ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
2.1. Ιστορικό και αποτελέσµατα διερεύνησης της αναφοράς
Σύµφωνα µε το ιστορικό της υπόθεσης, στις 09.10.2007, ο αναφερόµενος κατήγγειλε στο
Α.Τ. ∆ελφών, την πραγµατοποίηση οικοδοµικών εργασιών εντός του αρχαιολογικού χώρου
των ∆ελφών. Σύµφωνα µε το Αντίγραφο Βιβλίου Αδικηµάτων και Συµβάντων του Α.Τ.
∆ελφών (αρ. πρωτ. 1019/26/800-α/09.10.2007) η ∆ιευθύντρια του Μουσείου ∆ελφών
προσκόµισε την υπ’ αρ. 5088/17.09.2007 Άδεια Πολεοδοµίας Άµφισσας για τις ανωτέρω
εργασίες.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την υπόθεση, απευθυνόµενος στις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού18 και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
(νυν Υ.ΠΕ.Κ.Α.) και των τοπικών πολεοδοµικών αρχών, προκειµένου να διευκρινιστεί η
προσήκουσα διαδικασία για τις εργασίες µικρής κλίµακας που είχαν πραγµατοποιηθεί εντός
του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή, σε ό,τι αφορά στη συγκεκριµένη αναφορά έχει ολοκληρώσει το
διαµεσολαβητικό της έργο. Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρµόδιες
υπηρεσίες προέβησαν σε ενέργειες, τόσο ελέγχου της υφιστάµενης κατάστασης εντός του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών όσο και αποκατάστασης της νοµιµότητας, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο. Επιπροσθέτως, στο ίδιο χρονικό διάστηµα,
µετά από ενέργειες της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. εκδόθηκαν
δύο Υπουργικές Αποφάσεις, οι ΥΠΠΟΤ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ10/ 32609/ 1432/ 04.04.2011
18

Στο εκτενές διάστηµα διερεύνησης της παρούσας υπόθεσης, το Υπουργείο Πολιτισµού ονοµάστηκε
ενίοτε ΥΠ.ΠΟ.Τ., Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και πρόσφατα ΥΠ.ΠΟ.Α.
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και ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 35829/ 1808/ 02.05.2012/ ΦΕΚ147/ ΑΑΠ/ 201219, µε σκοπό τη
διατήρηση, την προστασία, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την εξυπηρέτηση της χρήσης του
οργανωµένου αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου των ∆ελφών.
Προκειµένου να γίνουν σαφέστερα τα προβλήµατα και οι προτάσεις που διατυπώνει ο
Συνήγορος του Πολίτη στο πρώτο µέρος του παρόντος πορίσµατος, παρουσιάζεται στη
συνέχεια η πορεία διερεύνησης της αναφοράς 4210/2008, η οποία τα ανέδειξε.
2.2. Η διερεύνηση της αναφοράς µέσα από τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη και
η ανταπόκριση των Υπηρεσιών
Αρχικά, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος Ν.Α. Φωκίδας, στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και στη Ι’ ΕΠΚΑ, (υπ’ αρ. 4210/08/2.2/11.04.2008 και
4210/08/2.3/23.05.2008 σχετικά έγγραφα), ζητώντας να διευκρινιστεί: α) η διαδικασία
έγκρισης οικοδοµικών εργασιών µικρής κλίµακας εντός αρχαιολογικού χώρου σε σχέση µε
την υπ’ αρ. 5219/2004 (ΦΕΚ 11/∆’) Υ.Α. περί έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, β) το
στάδιο και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών, η κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, και γ) η
τυχόν ύπαρξη δικαιολογητικών εγγράφων, αφού είχε διαπιστωθεί ότι, στην χορηγηθείσα από
την ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Άµφισσας άδεια δεν µνηµονεύονταν σχετικά δικαιολογητικά και
δεν προέκυπτε περιγραφή του εύρους των εργασιών και των συγκεκριµένων σηµείων
διαµόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο.
Με το υπ’ αρ. Φ. 10/2/1964/23.05.2008 έγγραφο της Ι’ ΕΠΚΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή
ενηµερώθηκε ότι οι εργασίες µικρής κλίµακας πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Μουσείου και
της Ε.Ο. Αράχοβας - ∆ελφών, στην µοναδική οδό πρόσβασης των επισκεπτών στο Μουσείο
και τον αρχαιολογικό χώρο ∆ελφών. Η Υπηρεσία τόνισε ότι, κατά το παρελθόν δεν υπήρξε
σχετική πολεοδοµική έγκριση, καθώς η εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών αποτελεί ανελλιπή
υποχρέωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τη διατήρηση της ευπρεπούς εµφάνισης του
εν λόγω, παγκόσµιας σπουδαιότητας αρχαιολογικού χώρου και της ασφαλούς πρόσβασης
των επισκεπτών. Η Ι’ ΕΠΚΑ για πρώτη φορά απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας
Άµφισσας για εργασίες εντός Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας και εκτός του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής, µε το υπ’ αρ. 5088/17.09.2007 αίτηµα, το οποίο
συνόδευε τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης των εργασιών στο χώρο.
Με το υπ’ αρ. 4210/08/2.4/06.08.2008 έγγραφο, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι,
σύµφωνα µε την κρίσιµη Υ.Α. έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, -για την οποία έχει
εκδοθεί και η σχετική υπ’ αρ. 7646/εγκ./13/04 Εγκύκλιος-, το πεδίο εφαρµογής των σχετικών
ρυθµίσεων δεν περιλαµβάνει γήπεδα, οικόπεδα και κτίσµατα που βρίσκονται εκτός σχεδίου
σε καθορισµένους αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές απολύτου προστασίας.
Με το υπ’ αρ. 10/2/3571/05.09.2008 έγγραφο της Ι’ ΕΠΚΑ, έγινε γνωστό ότι το Τµήµα ∆1 της
∆ιεύθυνσης Περιουσίας του ΕΟΤ, µε το υπ’ αρ. 503861/29.01.1974 έγγραφο του, είχε
αναθέσει στη Ι’ ΕΠΚΑ την αρµοδιότητα για την συντήρηση των εξωραϊστικών έργων που
είχαν εκτελεστεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, εντός του αρχαιολογικού χώρου.
Με τα υπ’ αρ. 4210/08/2.4/07.07.2009 και 4210/08/2.5/20.10.2009 έγγραφα, η Ανεξάρτητη
Αρχή επεσήµανε ότι προκύπτει έλλειψη σαφούς ρύθµισης για την έγκριση εργασιών µικρής
κλίµακας, από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες ενεργούν ως δηµόσιες υπηρεσίες, εντός
περιοχής καθορισµένου αρχαιολογικού χώρου, εκτός σχεδίου. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του
Πολίτη υποστήριξε ότι, αν και ορισµένες διατάξεις της αρχαιολογικής νοµοθεσίας
προβλέπουν τη δυνατότητα συναφούς οικοδοµικής δραστηριότητας µετά από απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού, ως εάν να µην απαιτείται η συνδροµή και ο έλεγχος των
πολεοδοµικών υπηρεσιών, ωστόσο, η κρίσιµη Υ.Α., παρότι αφορά προφανώς καταρχήν σε
κατοικίες και ακίνητα ιδιωτών, δεν εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής τις δηµόσιες υπηρεσίες
19

Βλ. παρ. 2.2.2 του παρόντος πορίσµατος.
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που προβαίνουν οι ίδιες σε οικοδοµικές εργασίες. Εξάλλου, η πρόβλεψη της Υ.Α. για
υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδοµής σε καθορισµένους αρχαιολογικούς χώρους εκτός
σχεδίου δεν φαίνεται να εξαιρεί τις συγκεκριµένες δηµόσιες υπηρεσίες.
Με το υπ’ αρ. 24675/10.06.2009 έγγραφο της ∆ΟΚΚ προς τον Συνήγορο του Πολίτη είχε
ήδη επισηµανθεί η αρµοδιότητα της οικείας πολεοδοµικής υπηρεσίας για την εφαρµογή των
ισχυουσών γενικών και πολεοδοµικών διατάξεων (άρθρο 27 παρ.1 ΓΟΚ/85) και ο Συνήγορος
του Πολίτη: α) είχε εκφράσει την κατ’ αρχήν άποψη ότι ο έλεγχος των όποιων σχετικών
οικοδοµικών εργασιών, σε ό,τι αφορά τα οικεία επιστηµονικά και νοµοθετικά κριτήρια µε
πολεοδοµικό χαρακτήρα, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται από την αρµόδια
πολεοδοµική υπηρεσία, β) είχε ζητήσει να εξεταστεί αρµοδίως το ενδεχόµενο έκδοσης
σχετικής εγκυκλίου και γ) είχε υποβάλει την παράκληση, όπως οι αρµόδιες κεντρικές
υπηρεσίες ενηµερώσουν σχετικά µε την αντιµετώπιση τυχόν παρόµοιων περιπτώσεων σε
άλλες περιοχές καθορισµένων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας.
Εν συνεχεία, στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε κατά κοινοποίηση το υπ’ αρ.
Φ12/2/4124/14.09.2009 έγγραφο της Ι’ ΕΠΚΑ προς το ΥΠΠΟΤ, σύµφωνα µε το οποίο,
«[...]από πλευράς Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης
οικοδοµικών εργασιών εντός των αρχαιολογικών χώρων, ακόµη και εκείνων που εντάσσονται
εντός ζωνών απολύτου προστασίας, όπως είναι οι ∆ελφοί». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Ι’
ΕΠΚΑ, η δυνατότητα εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών προβλέπεται τόσο από την σχετική µε
τον καθορισµό της αδόµητης Ζώνης Α’ απολύτου προστασίας Υπουργική Απόφαση του
ΥΠ.ΠΟ. για τον αρχαιολογικό Χώρο ∆ελφών, όσο και από την αρχική υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/
Α1/ Φ10/ 13624/ 725/ 27.03.1991 Υ.Α. Κατά το ίδιο σκεπτικό «Στους ∆ελφούς και µόνο µέσα
στα όρια του περιφραγµένου αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπεται η εκτέλεση πάσης φύσεως
εργασιών[...].που έχει ως σκοπό τη προστασία, τη φύλαξη και τη βελτίωση του αρχαιολογικού
χώρου». Με τις συγκεκριµένες Υ.Α., όµως, δεν καθορίζεται διαδικασία για τις εργασίες αυτές.
Επιπροσθέτως, σύµφωνα και µε τη Ι’ ΕΠΚΑ, «από πλευράς Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και
συγκεκριµένα από την αριθ. 5219/3/17-02-2004 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 11/∆’),[...]δεν χωρεί
έγκριση εργασιών για «καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο» 20. Στο ίδιο έγγραφο, η Ι’ ΕΠΚΑ είχε
διαπιστώσει ότι υφίσταται πρόβληµα, στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγκαιότητας για άµεση
παρέµβαση της αρµόδιας υπηρεσίας, επί της διαδικασίας εκτέλεσης διαµορφωτικών
εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων, καθώς «[...]η προβλεπόµενη από το άρθρο 40 του Ν.
3028/2002[...]διαδικασία είναι χρονοβόρα και κατά συνέπεια δεν µπορεί να είναι
αποτελεσµατική σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης διαµορφωτικών εργασιών, ειδικότερα σε
αρχαιολογικό χώρο µε υψηλή επισκεψιµότητα, όπως οι ∆ελφοί, όπου η παρέµβαση της
Υπηρεσίας για λόγους ευπρέπειας του χώρου και προστασίας των επισκεπτών του πρέπει να
είναι πολλές φορές άµεση.».
∆εδοµένου ότι η ανάγκη για την εκτέλεση των εργασιών µικρής κλίµακας στον αρχαιολογικό
χώρο των ∆ελφών είναι συνεχής εξ αιτίας της µορφολογίας του εδάφους, το οποίο
παρουσιάζει έντονες κλίσεις και συχνές διαβρώσεις, η Ι’ ΕΠΚΑ ζητούσε την τροποποίηση της
υπ’ αρ. 5219/2004 Υ.Α. περί έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, ως προς τη δυνατότητα
της κατ΄ εξαίρεση έκδοσης της ως άνω έγκρισης για τις εργασίες που εκτελεί η Υπηρεσία
στους αρχαιολογικούς χώρους.
Στη συνέχεια, η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε σειρά εγγράφων21, και ειδικότερα στο υπ’ αρ.
4210/08/2.10/15.02.2012 έγγραφο παρατέθηκε αναλυτικά η σχετική νοµοθεσία και ζητήθηκε
εκ νέου από τις αρµόδιες υπηρεσίες να ανταποκριθούν στα προαναφερόµενα αιτήµατα της Ι’
ΕΠΚΑ, να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους επί όλων των πτυχών της υπόθεσης και να
προβούν σε ενέργειες για την επίσπευση νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Στο ίδιο αυτό έγγραφο
διατυπώθηκε η άποψη ότι, σε ό,τι αφορά σε εργασίες διαµόρφωσης, το άρθρο 40 του Ν.
3028/2002 που ρυθµίζει τις εργασίες σε ακίνητα µνηµεία, δεν µπορεί να συσχετιστεί µε
20
21

Η έγκριση εργασιών αναφέρεται σε εργασίες µικρής κλίµακας και όχι σε άδεια οικοδοµής.
Τα υπ’ αρ. 4210/08/2.7/08.03.2010, 4210/08/2.8/17.06.2010, 4210/08/2.9/01.10.2010 έγγραφα.

9

εργασίες διαµόρφωσης σε χώρο Μουσείου, για τη λειτουργία του οποίου προαπαιτείται
εξάλλου η διασφάλιση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του (άρθρο 45, παρ.2.),
λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι τα µουσεία εν γένει δεν θεωρούνται µνηµεία ώστε να
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την άποψη ότι οι ενέργειες της Ι’ ΕΠΚΑ, σε
ό,τι αφορά στη διαµόρφωση του πλακόστρωτου πεζόδροµου µεταξύ Ε.Ο. και Μουσείου,
διενεργήθηκαν µεν χάριν της ευπρέπειας του χώρου και της ασφάλειας των επισκεπτών,
αυτό όµως δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση τηρήσεως της κατ’ άρθρο 13, παρ. 1 του Ν.
3028/02 διαδικασίας που προβλέπει τη λήψη άδειας από τον Υπουργό Πολιτισµού ύστερα
από γνώµη του Συµβουλίου. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ∆ΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 15/3696/ 04/ ΦΕΚ 180
Α’/ 30.01.0422, µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες του άρθρου 13, παρ.1, του Ν. 302823, στους
προϊστάµενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Όµως, σύµφωνα µε το
άρθρο 13, παρ. 2, η αρµοδιότητα έγκρισης κατασκευής κτισµάτων εντός Ζώνης Α’ παραµένει
στον Υπουργό Πολιτισµού, ο οποίος εκδίδει ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, ύστερα από
γνώµη του Συµβουλίου και καθορίζει τη θέση του κτίσµατος, την περιοχή και το µέρος του
κτιρίου όπου προβλέπεται να γίνει η προσθήκη.
Επιπροσθέτως, στο ίδιο έγγραφο του ΣτΠ έγινε µνεία της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την
Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης, (άρθρο 1, παρ.3 και 7, Ν.
2037/1992, ΦΕΚ Α’ 61), όπου προβλέπεται ότι, για την προστασία των τόπων που είναι
σηµαντικοί λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κάθε συµβαλλόµενο κράτος υποχρεούται να
λάβει µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
επιφυλασσοµένης της υποχρεώσεως του να προστατεύει τους τόπους σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και να ελέγχει και να εφαρµόζει διαδικασίες ελέγχου.
Μετά τα ανωτέρω και το υπ’ αρ. 4210/08/2.11/28.05.2012 έγγραφο, στον Συνήγορο του
Πολίτη περιήλθαν τα παρακάτω έγγραφα:
o

o

o

Το υπ’ αρ. 809/20.03.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Π.Ε. του ∆ήµου
∆ελφών Ν. Φωκίδας, µε το οποίο κοινοποιήθηκε Έκθεση Αυτοψίας και Πράξη
τοιχοκόλλησης στη Ι’ ΕΠΚΑ, για κατασκευές τριών κλιµακωτών τοίχων εκ λιθοδοµής
εντός του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών.
Το υπ’ αρ. 580/29.02.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Π.Ε. του ∆ήµου
∆ελφών Ν. Φωκίδας, µε το οποίο αποφασίστηκε η ανάκληση της υπ’ αρ.
5088/17.09.2007 έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της Ι’ ΕΠΚΑ, εκτός σχεδίου
πόλεως ∆ελφών του ∆ήµου ∆ελφών, Ν. Φωκίδας.
Το υπ’ αρ. 36685/03.08.2012 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας/
∆ιεύθυνση Ο.Κ.Κ./ Τµήµα Β’ του Υ.ΠΕ.Κ.Α., σύµφωνα µε το οποίο, «Η αρµοδιότητα
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας ανήκει στην Πολεοδοµική Υπηρεσία[...]Η εν λόγω
∆ιοικητική Πράξη χορηγείται µετά από την προσκόµιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών µεταξύ των οποίων και οι εγκρίσεις των αρµοδίων υπηρεσιών
(αρχαιολογία[[...]], ΕΠΑΕ, ΥΠΠΟ)[...]οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται
οποιαδήποτε άδεια από την οικεία Υπηρεσία ∆όµησης (όπως άδεια δόµησης, έγκριση
εργασιών µικρής κλίµακας κλπ) περιορίζονται στις αναφερόµενες στο άρθρο 40 παρ.
3 του Ν. 3028/2002, µε την επισήµανση ότι η αναφερόµενη «άδεια» του Υπουργού
Πολιτισµού στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 αφορά στην έγκριση των εργασιών από
πλευράς αρχαιολογικού νόµου και δεν υποκαθιστά την άδεια της οικείας
Πολεοδοµικής Υπηρεσίας».

Εν συνεχεία του υπ’ αρ. 4210/08/2.12/28.08.2012 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη προς
το ΥΠ.ΠΟ.Τ., περιήλθε στην Ανεξάρτητη Αρχή το υπ’ αρ. ΥΠΑΙΠΘ/ Γ∆ΑΠΚ/ ∆ΙΠΚΑ/ ΤΑΧ/
22

Περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες.
23
Περί χορήγησης αδείας για δραστηριότητες πλησίον αρχαίου ή νεώτερου µνηµείου, αρχαιολογικού
χώρου ή ιστορικού τόπου.
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Φ10/ 98462/25978/ 5523/ 4723/ 25.09.2012 σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων/ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας,
σύµφωνα µε το οποίο:
o

Οι εν θέµατι εργασίες της Ι’ ΕΠΚΑ στον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών οι οποίες
αποσκοπούσαν στην ασφάλεια, την βελτίωση, και την εξυπηρέτηση της επίσκεψης
του χώρου εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3028/2002 για εργασίες σε
ακίνητα µνηµεία, εκτελέστηκαν από την Υπηρεσία και δεν απαιτείτο η έκδοση
οικοδοµικής άδειας. Επιπροσθέτως, οι εργασίες αυτές, σε χώρο που βρίσκεται στη
Ζώνη Α’ επιτρέπονταν σύµφωνα µε τις Υ.Α. για τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών
και την αναοριοθέτηση των Ζωνών Α’ και Β’.

o

Τα άρθρα 13 και 40 του Ν. 3028/2002 και οι Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/
Φ10/ 13624/ 725/ 27.03.1991 (ΦΕΚ 259/Β/1991) και ΥΠΠΟ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/
35829/1808/02.05.2012 (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2012) για τον αρχαιολογικό χώρο των
∆ελφών καθορίζουν σαφές πλαίσιο πραγµατοποίησης εργασιών µικρής κλίµακας
στον περιβάλλοντα χώρο των µνηµείων των ∆ελφών εντός της Ζώνης Α’ Απολύτου
Προστασίας και εκτελούνται από την εκ του νόµου επιφορτισµένη µε την προστασία
τους Ι’ ΕΠΚΑ. Συνεπώς, κατά την άποψή της «[...]παρέλκει η παρέµβασή[...] προς τη
∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ για νοµοθετική
πρωτοβουλία, που θα αφορά στη δυνατότητα έκδοσης έγκρισης εργασιών µικρής
κλίµακας από τις οικείες Υπηρεσίες ∆όµησης για ανάλογες περιπτώσεις.»

o

Αναµενόταν η υποβολή από την Ι’ ΕΠΚΑ σχεδίου πλαισίου για την προστασία, τη
διαχείριση, την αναβάθµιση, την ανάδειξη και την εξυπηρέτηση της χρήσης του
παγκόσµιας εµβέλειας αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, στο οποίο προβλεπόταν
να εξεταστεί το σύνολο των εγκαταστάσεων αι διαµορφώσεων, που υφίστανται ή
σχεδιάζονται να πραγµατοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένων των εν λόγω
διαµορφώσεων. Σε αυτό το σχέδιο - πλαίσιο προβλεπόταν να εξεταστεί εκ νέου η
αναγκαιότητα των εν λόγω διαµορφώσεων, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό
λειτουργικό διάγραµµα του αρχαιολογικού χώρου.

Επιπροσθέτως, η Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων,
απηύθυνε στο Συνήγορο του Πολίτη το υπ’ αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ Γ∆ΑΜΤΕ/ 104979/ 8386/
08.10.2012 έγγραφο, στο οποίο αναλύεται εκτενώς το νοµοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου
εκτελέστηκαν οι εν θέµατι εργασίες. Συµπερασµατικά καταλήγει ότι:
o

«[...]το πλαίσιο εργασιών µικρής κλίµακας, (που αποσκοπούν στην ασφάλεια,
βελτίωση και εξυπηρέτηση) στο χώρο των µνηµείων των ∆ελφών, εντός της Ζώνης
απολύτου προστασίας, καθορίζεται από τα άρθρα 13, 14, 40 του Ν. 3028/2002,
καθώς οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν από την Υπηρεσία που είναι επιφορτισµένη µε
την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και των µνηµείων των ∆ελφών. Ως εκ
τούτου παρέλκει η παρέµβαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου µας προς τη ∆/νση
Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ για νοµοθετική
πρωτοβουλία για τη δυνατότητα έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας από τις οικείες
υπηρεσίες ∆όµησης, όπως συµβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις.»

Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε το υπ’ αρ. Φ10/2/3588/30.10.2012 έγγραφο της Ι’
ΕΠΚΑ, σύµφωνα µε το οποίο:
o

Το 2010, διατυπώθηκαν, µε πρωτοβουλία της νέας προϊσταµένης της οικείας
Εφορείας, οι βασικές αρχές του σχεδίου διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου των
∆ελφών στη µελέτη µε τίτλο «Ανάπλαση ανάδειξη και συντήρηση αρχαιολογικού
χώρου ∆ελφών».
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o

Η µελέτη εξετάστηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα από το ΚΑΣ και στη συνέχεια εκδόθηκε
η υπ ‘αρ. ΥΠΠΟΤ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ10/ 32609/ 1432/ 04.04.2011 Υ.Α. που
προβλέπει την εκτέλεση έργων, µικρής ή µεγαλύτερης κλίµακας εντός του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, που σκοπό έχουν να συµβάλουν στην καλύτερη
διατήρηση και ανάδειξη των µνηµείων αλλά και να παρέχουν στους επισκέπτες και
κυρίως σε ΑµεΑ και άτοµα περιορισµένης κινητικότητας τη δυνατότητα πρόσβασης
σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος του αρχαιολογικού χώρου.

o

Κατατέθηκε τεχνικό δελτίο από την Ι’ ΕΠΚΑ, κατόπιν εντολής της Γ.Γ. Πολιτισµού,
προκειµένου να ενταχθεί το έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των
∆ελφών στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 -2013. Το τεχνικό
δελτίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 652/ 08.02.2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας.24

o

Κατά τη διετία 2010 – 2012, το ΤΑΠΑ χρηµατοδότησε µέρος των εργασιών
(κατασκευή πεζοδροµίου, αντικατάσταση παλαιών φυλακίων, ανανέωση χώρων
υγιεινής, τοποθέτηση εποπτικών πινακίδων, κάλυψη αρχαιοτήτων και συντήρηση
ψηφιδωτών) που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη αρχαιολογικών
χώρων» και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο αµέσως παραπάνω αναφερόµενο
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Με το ίδιο έγγραφο, η Ι’ ΕΠΚΑ τονίζει το αµείωτο ενδιαφέρον της, τα τελευταία τουλάχιστον
έτη, για τα θέµατα που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών, κυρίως στην
ανάδειξη και ανάπλασή του, αλλά και στην ολοκλήρωση του προτεινόµενου σχεδίου –
πλαισίου και επισηµαίνει προβλήµατα εξαιτίας της οικονοµικής συγκυρίας και την έλλειψης
πιστώσεων για το αναγκαίο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. Απευθύνει δε,
ιδιαίτερη παράκληση όπως, εν όψει του γεγονότος ότι «[...] στην Ι’ ΕΠΚΑ δεν υπηρετεί
πολιτικός µηχανικός, αρχιτέκτων ή τοπογράφος µηχανικός[...]. να παραχωρηθεί, για όσο
διάστηµα απαιτηθεί, µηχανικός από άλλη υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ µε εξειδίκευση στην
εκπόνηση αντίστοιχων µελετών».
Τέλος, µε το υπ’ αρ. 652/ 08.02.2013 έγγραφο προς την Ι’ ΕΠΚΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη
ενηµερώθηκε ότι µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η ένταξη
της Πράξης «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου ∆ελφών» στον Άξονα Προτεραιότητας «05 –
Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά
Ελλάδα - ¨Ήπειρος», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και µε δικαιούχο την Ι’ ΕΠΚΑ και φυσικό αντικείµενο της Πράξης την ανάδειξη,
ανάπλαση, συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών και συγκεκριµένα του ιερού
του Απόλλωνος, του ιερού της Αθηνάς Προναίας, του Γυµνασίου και της Κασταλίας.
2.3. Νοµοθεσία
2.3.1. Καθεστώς προστασίας αρχαιολογικών χώρων σε σχέση µε την οικοδοµική
δραστηριότητα
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.3 και το άρθρο 7 του Ν. 2037/1992 , «Κύρωση της Σύµβασης για
την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της Ευρώπης», ΦΕΚ Α’ 61, προβλέπεται ότι για
την προστασία των τόπων που είναι σηµαντικοί λόγω ιστορικού, αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, κάθε συµβαλλόµενος υποχρεούται να λάβει µέτρα που θα αποσκοπούν στην
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2, και το
άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο Α’ και Β’, του ίδιου νόµου, προβλέπεται η υποχρέωση για κάθε
συµβαλλόµενο κράτος «να εξασφαλίζει µέσα [στο] νοµικό πλαίσιο, την προστασία [...].των
µνηµείων, των αρχιτεκτονικών συνόλων και των τόπων» και «να φροντίσει ώστε τα
24
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προστατευόµενα ακίνητα να µην αλλοιωθούν, ερειπωθούν ή κατεδαφιστούν. Γι αυτόν το
σκοπό, κάθε συµβαλλόµενος υποχρεώνεται, να εισάγει στη νοµοθεσία του διατάξεις[...]» που
θέτουν σε εφαρµογή κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και αδειών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος, «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη
διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά
µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».
Σύµφωνα µε το Ν. 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς» άρθρο 13 (αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισµών και Ζώνες Προστασίας), παρ.
1, «Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός
ορίων νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, [...]η οικοδοµική δραστηριότητα είναι δυνατή µετά από
άδεια, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου. Οι όροι[...] µπορεί να τίθενται και κανονιστικά µε απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού».
Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, παρ. 2, στη «[...](Ζώνη Προστασίας Α’)[...]µπορεί να επιτρέπεται
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου, µόνο η κατασκευή κτισµάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια που είναι
αναγκαία για την ανάδειξη των µνηµείων ή των χώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση της
χρήσης τους. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέση του κτίσµατος στην περιοχή ή το
µέρος του κτιρίου στο οποίο γίνεται η προσθήκη».
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 (Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισµούς και χώροι που αποτελούν
οικισµούς), παρ. 6 του ίδιου νόµου, «Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ενεργοί
οικισµοί καθορίζονται, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Πολιτισµού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του τυχόν
άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ειδικές ρυθµίσεις σε ότι αφορά στους
περιορισµούς της ιδιοκτησία, τις χρήσεις γης ή κτιρίων, τους όρους δόµησης ή τις
επιτρεπόµενες δραστηριότητες».
Σύµφωνα µε την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ∆ΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 15/3696/ 04/ ΦΕΚ 180 Α’/ 30.01.04,
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές
Υπηρεσίες[...]», άρθρο 1 «Στους προϊσταµένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού µεταβιβάζονται οι ακόλουθες
αρµοδιότητες[...].1. Η χορήγηση άδειας για: [...]δ) την οικοδοµική δραστηριότητα[...]πλησίον
αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου, εφόσον κριθεί ότι οι ανωτέρω εγκαταστάσεις κ.λπ.
δεν επιφέρουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της
µορφής του µνηµείου, του χώρου ή του τόπου[...](άρθρο 13, παρ. 1 του Ν. 3028/2002)».
2.3.2. Καθεστώς προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1385/11.04.1972 Υ.Α. (ΦΕΚ 384/Β/01.06.1972), η περιοχή των
∆ελφών κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους.
Το 1987 οι ∆ελφοί εντάχθηκαν στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής
κληρονοµιάς της UNESCO.
Σύµφωνα µε την ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ10/ 13624/ 725/ 27.03.1991 Υ.Α. «Καθορισµός Ζωνών
προστασίας αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών και ευρύτερου ∆ελφικού Τοπίου» ΦΕΚ 153/ Α’/
28.06.2002, «Για λόγους προστασίας του σηµαντικότατου Αρχαιολογικού Χώρου των ∆ελφών
και των µεµονωµένων αρχαιολογικών θέσεων, που περιλαµβάνονται στο ευρύτερο ∆ελφικό
Τοπίο.. »για πρώτη φορά θεσµοθετήθηκε
«Ζώνη Α’, αδόµητη, απολύτου
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προστασίας[[...]]Ζώνη Β: που περιβάλλει τη Ζώνη Α και περιλαµβάνει όλες τις εντός των
ορίων της Ζ.Ο.Ε. περιοχές που έχουν οριοθετηθεί µε το Π∆85. Η Ζώνη αυτή [...]πρόκειται για
περιοχές, όπου η Υπηρεσία µας επιτρέπει τη δόµηση µε όρους και περιορισµούς οι οποίοι θα
διατυπωθούν σε χωριστή υπουργική απόφαση και θα θεσµοθετηθούν βάσει των διατάξεων
του Ν. 1892/90 από το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος ».
Με την ίδια Υ.Α., παρ. Ιγ «Στους ∆ελφούς και µόνο µέσα στα όρια του περιφραγµένου
αρχαιολογικού χώρου, επιτρέπεται η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν στην
κατασκευή νέων κτισµάτων, επισκευή ή βελτίωση των υπαρχόντων, κατασκευή κάθε είδους
εγκατάστασης, που έχει ως σκοπό τη προστασία, τη φύλαξη και τη βελτίωση του
αρχαιολογικού χώρου. Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, εντός του περιφραγµένου αρχαιολογικού
χώρου είναι[...]αρχαιολογικό µουσείο, χώροι Υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, εξυπηρετήσεως
επισκεπτών και προσωπικού (φυλακεία), αναψυκτήρια, πωλητήρια, αντλιοστάσια, εργαστήρια
συντήρησης».
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 6821/ 835/ 27.03.2007 Υ.Α.
αναοριοθέτησης του ευρύτερου κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών ΦΕΚ
141/19.04.2007, αποτυπώθηκαν «τα όρια του αρχαιολογικού χώρου και του ευρύτερου
∆ελφικού Τοπίου, τα οποία συµπίπτουν µε το όριο της θεσµοθετηµένης Ζώνης Β’ του
∆ελφικού Τοπίου και το όριο της κηρυγµένης από την UNESCO περιοχής των ∆ελφών, ως
µνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Τα [...]όρια ορίζονται µε[...]σηµεία [...][που] αντιστοιχούν
σε ζεύγη συντεταγµένων».
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ10/ 32609/ 1432/ 04.04.2011 Υ.Α.
«Έγκριση µελέτης ανάπλασης, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου ∆ελφών, ∆ήµου
∆ελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», µετά από οµόφωνη
γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου 50/ 14.12.2010 εγκρίθηκε από
πλευράς αρχαιολογικής νοµοθεσίας η υποβληθείσα µελέτη µε όρους.
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 35829/ 1808/ 02.05.2012 Υ.Α.
«Έγκριση ανακαθορισµού των ορίων των Ζωνών Α’ και Β’. Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των ∆ελφών
και του ευρύτερου ∆ελφικού Τοπίου» ΦΕΚ 147/ ΑΑΠ/ 02.05.2012, εγκρίθηκαν οι Ζώνες Α και Β
Προστασίας για την αποτελεσµατικότερη προστασία του συνόλου του µείζονος σηµασίας
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών και του ευρύτερου ∆ελφικού Τοπίου. Στη
Ζώνη Α Απολύτου Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο Ι, παρ. γ1, 2 «Απαγορεύεται η
δόµηση, καθώς και κάθε δραστηριότητα και χρήση, οι οποίες είναι δυνατό να επιβαρύνουν µε
άµεσο ή έµµεσο τρόπο το ∆ελφικό Τοπίο, και ειδικότερα το πολιτιστικό τοπίο, που περιβάλλει
τα µνηµεία των ∆ελφών. Επιτρέπονται τα έργα συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης και
προστασίας αρχαίων µνηµείων και νεωτέρων µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµίας και (β) οι
διαµορφώσεις, οι εργασίες κατασκευής, επισκευής – συντήρησης, βελτίωσης και
εκσυγχρονισµού κτισµάτων, προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια και υποδοµών –
εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαία για την προστασία, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την
εξυπηρέτηση της χρήσης του οργανωµένου αρχαιολογικού χώρου και του µουσείου των
∆ελφών, συµπεριλαµβανοµένων των έργων πυροπροστασίας από κατολισθήσεις βράχων ».
Σύµφωνα µε την ίδια Υ.Α., άρθρο Ι, παρ. 25, «Για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων,
χρήσεων, αλλαγής χρήσης και εργασιών εντός της Ζώνης Α Απολύτου Προστασίας,
[...]απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού κατόπιν γνωµοδότησης του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου».
2.3.3. ∆ιατάξεις σχετικά µε εργασίες σε ακίνητα µνηµεία και µουσεία
Σύµφωνα µε το άρθρο 40 (Εργασίες σε ακίνητα µνηµεία), παρ. 3 και 4 του Ν. 3028/2002, «1.
Οι εργασίες….διενεργούνται σύµφωνα µε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία
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ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, ή αν αυτές είναι µείζοντος σηµασίας, µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου…».
Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, «Εάν οι αναφερόµενες στο παρόν και στα άρθρα 41 και 42
εργασίες εκτελούνται από την Υπηρεσία, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας. Με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την
εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά ιδίως την καταγραφή, αποτύπωση, τεκµηρίωση,
τοπογράφηση των µνηµείων, την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δοµοστατικών και
διαγνωστικών µελετών, τις µελέτες συντήρησης, προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης,
διαχείρισης και ολοκληρωµένης χρήσης των µνηµείων, την εφαρµογή συστηµάτων ποιοτικού
ελέγχου στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα ».
Σύµφωνα µε το άρθρο 41, παρ.2 και 5 του Ν. 3028/2002 (Προστασία Ετοιµόρροπων κτιρίων)
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του µνηµείου είναι, στο
σύνολο ή σε τµήµα του αδύνατη, µπορεί να εισηγηθεί βάσει µελέτης τη µερική ή ολική
κατεδάφισή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισµού µετά από Γνώµη του
Συµβουλίου… 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για
την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων».
Σύµφωνα µε το άρθρο 42, παρ. 3 του Ν. 3028/2002 (Μεταφορά ακινήτου µνηµείου –
Απόσπαση τµηµάτων), «Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνια ΄συµφωνα µε µελέτη, που
εγκρίνεται σύµφωνα µε την οικεία απόφαση».
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 (Μουσεία), παρ.2, «Για την ίδρυση και λειτουργία µουσείου από το
∆ηµόσιο εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου,
εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της προηγούµενης παραγράφου».
2.3.4. Πολεοδοµικές διατάξεις
Κατά το άρθρο 1, παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 5219/2004 (ΦΕΚ 11/∆’) Υ.Α. «Καθορισµός εργασιών
δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόµησης απαιτείται Έγκριση
Εργασιών, ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά», «Επιτρέπεται η εκτέλεση
εργασιών µικρής κλίµακας χωρίς έκδοση άδειας δόµησης, εφόσον δεν παραβιάζονται οι
πολεοδοµικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσµατα στα οποία γίνονται δεν
βρίσκονται σε [ [...]] καθορισµένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή απολύτου προστασίας [
[...]] Οι εργασίες εκτελούνται µετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν: [ [...]] β) οι εγκρίσεις των αρµόδιων
υπηρεσιών (αρχαιολογίας[ [...]]) κατά περίπτωση».
Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 της ίδιας Υ.Α. «Ως εργασίες δόµησης Μικρής
Κλίµακας, πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΟΚ ’85, καθορίζονται οι εξής
περιπτώσεις δοµικών εργασιών: α) Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ένα µέτρο
(1,00µ.)[...].ιγ) Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µε πέτρα, µέχρι συν/ πλην 0,30 µ. από το
φυσικό έδαφος».
Σύµφωνα µε το Ν. 1577/1985 «Γενικός Κτιριοδοµικός Κανονισµός», ΦΕΚ 210 Α’, άρθρο 27
παρ.1, «Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι η κατά τόπους
πολεοδοµική υπηρεσία».
2.4. Συµπεράσµατα
Οι γενικότερες προτάσεις που προέκυψαν από τη διερεύνηση της υπόθεσης παρατίθενται
στο πρώτο µέρος. Συνοψίζοντας, κατά τη διαµεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής σχετικά µε
την αναφορά του πορίσµατος για τις οικοδοµικές εργασίες µικρής κλίµακας εντός του
αρχαιολογικού χώρου των ∆ελφών, έγινε σαφές, διαµέσου της αλληλογραφίας του
Συνηγόρου του Πολίτη µε τις υπηρεσίες, το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την
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έκδοση αδειών για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων, καθώς
επίσης και η εκ του νόµου υποχρέωση εκπόνησης µελέτης εκ µέρους των αρµοδίων
αρχαιολογικών Υπηρεσιών πριν τις επεµβάσεις στα ακίνητα µνηµεία. Ζητήθηκε επίσης από
τον Συνήγορο του Πολίτη η επιτάχυνση των διαδικασιών θεσµοθέτησης των επιτρεπόµενων
χρήσεων εντός Ζωνών Προστασίας Β’ αρχαιολογικών χώρων.
Αναδείχτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή η ανάγκη τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας ως προς τη δυνατότητα της κατά εξαίρεσιν έκδοσης της
ως άνω έγκρισης για τις διαµορφωτικές εργασίες που εκτελούν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες
στους αρχαιολογικούς χώρους και για τις οποίες σκόπιµη είναι η άµεση παρέµβασή τους. Ο
Συνήγορος του Πολίτη τόνισε την αναγκαιότητα έκδοσης της προβλεπόµενης από την παρ. 4
του άρθρου 40 αλλά ωσέτι εκκρεµούς απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού, µε την οποία
προβλέπεται να τεθούν ειδικότεροι κανόνες για την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση
των εργασιών σε ακίνητα µνηµεία, καθώς επίσης και η ολοκλήρωση έκδοσης των εκκρεµών
Π.∆., Υ.Α. ή ΚΥΑ του Ν. 3028/2002, δια της προωθήσεως των σχετικών διαδικασιών.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε την αυξηµένη διάθεση πιστώσεων και την ενίσχυση
κυρίως των Περιφερειακών Υπηρεσιών µε τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογικότερη
κατανοµή ειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού ώστε να επιτευχθεί
ουσιαστικά αποτελεσµατική προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και πρότεινε τη
στενότερη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού και Υ.ΠΕ.Κ.Α., και την οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων τους σε ό,τι αφορά σε θέµατα καθορισµού χρήσεων γης και ειδικών όρων
δόµησης, µέσω της κοινής επιτροπής των δύο Υπουργείων που συστάθηκε µετά την
επανειληµµένη παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής.
.
Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρµόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε
ενέργειες, τόσο ελέγχου της υφιστάµενης κατάστασης εντός του αρχαιολογικού χώρου των
∆ελφών όσο και αποκατάστασης της νοµιµότητας, όπως έχουν ήδη περιγραφεί ανωτέρω.
Επιπροσθέτως, στο ίδιο χρονικό διάστηµα, εκδόθηκαν η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ Γ∆ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/
Φ10/ 32609/ 1432/ 04.04.2011 και ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 35829/ 1808/ 02.05.2012/
ΦΕΚ147/ ΑΑΠ/ 2012 Υπουργικές Αποφάσεις, µε σκοπό τη διατήρηση, την προστασία, τη
φύλαξη, την ανάδειξη και την εξυπηρέτηση της χρήσης του οργανωµένου αρχαιολογικού
χώρου και του Μουσείου των ∆ελφών.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Γραφείο Γ.Γ.
Μπουµπουλίνας 20 – 22
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
2) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Μπουµπουλίνας 20 – 22
Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
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3) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Πλ. Καρύτση 12
Τ.Κ. 10561 Αθήνα
3) ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και
Κτιριοδοµικών Κανονισµών
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής
Μεσογείων και Τρικάλων 36
Τ.Κ. 11527 Αθήνα
4) ∆ήµος Άµφισσας
Τµήµα Πολεοδοµίας
Τ.Κ. 33100 Άµφισσα
(πρώην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας/
Περιβάλλοντος Ν.Α. Φωκίδας)
5) Ι’ ΕΠΚΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών
Τ.Κ. 33100 Άµφισσα
6) κύριο ******
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