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Στον Συνήγορο του Πολίτη διαµαρτυρήθηκαν πολίτες, καθώς τα αιτήµατα σχετικά
µε την αναοριοθέτηση της ζώνης Α΄ του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων, που
είχαν απευθύνει στο πρώην Υπουργείο Πολιτισµού (νυν Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - ΥΠΑΙΘΠΑ) καθυστερούσαν να
διεκπεραιωθούν.
Συγκεκριµένα, στην αδόµητη ζώνη Α’ του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων είχε
συµπεριληφθεί εκ παραδροµής τµήµα του προ του 1923 οικισµού Καστρακίου
(οικοδοµικό τετράγωνο Γ1013), στο οποίο οι πολίτες διαθέτουν ιδιοκτησίες, µε
αποτέλεσµα τη δέσµευσή τους. Οι ίδιοι αλλά και ο δήµος Καλαµπάκας υποστήριξαν
ότι, εκ παραδροµής το επίµαχο οικοδοµικό τετράγωνο δεν περιλήφθηκε στο
πολεοδοµικό σχέδιο του Καστρακίου, παρά το ότι υπάρχουν εκεί κτίσµατα και ερείπια
παλαιών οικιών, µε αποτέλεσµα η οριοθέτηση της ζώνης Α’ να ακολουθήσει τα
θεσµοθετηµένα όρια του οικισµού. Η κεντρική υπηρεσία του πρώην υπουργείου
Πολιτισµού εξέτασε την περίπτωση αναοριοθέτησης της ζώνης Α, όµως η τελική
απόφαση της διοίκησης και εποµένως, η διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών
καθυστερούσε.
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου ώστε
το αίτηµα για αναοριοθέτηση της ζώνης Α’ να εξεταστεί ενώπιον του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ) και να διεκπεραιωθεί µε απόφαση του οικείου
υπουργού. Ακολούθησε αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων, στην
οποία συµµετείχαν η ολοµέλεια του ΚΑΣ και εκπρόσωποι της κεντρικής και της
αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του υπουργείου. Στη συνέχεια το ΚΑΣ
γνωµοδότησε υπέρ της αναοριοθέτησης της ζώνης Α’, της οριοθέτησης της ζώνης Β’
προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων και της εξαίρεσης από την
ζώνη Α’ του επίµαχου οικοδοµικού τετραγώνου. Όµως, η έκδοση της σχετικής
υπουργικής απόφασης και η δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
καθυστερούσε, καθώς εκκρεµούσε ο καθορισµός των ορίων των παραπάνω ζωνών
σε σχέση µε τους οικισµούς Καλαµπάκας και Καστρακίου, λόγω έλλειψης επαρκούς
ενηµέρωσης της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου από την πολεοδοµική
υπηρεσία του δήµου Καλαµπάκας ως προς τις ακριβείς συντεταγµένες του
οικοδοµικού τετραγώνου.
Η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη συνεχίστηκε προς το υπουργείο, µέχρι
την επίλυση του προβλήµατος σε ότι αφορά τις συντεταγµένες. Εν τέλει, η
πολεοδοµική υπηρεσία του δήµου Καλαµπάκας απέστειλε στο υπουργείο τις
συντεταγµένες. Ακολούθως, µε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΑΙΘΠΑ
αναοριοθετήθηκε η ζώνη Α’ και οριοθετήθηκε η ζώνη Β’ προστασίας του
αρχαιολογικού χώρου Μετεώρων.
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