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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αρ. πρ. 2939/08/2.9
10 Σεπτεµβρίου 2012
1. Εισαγωγή
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργώντας στο πλαίσιο των κατά το ν. 3094/03
αρµοδιοτήτων του1 ολοκληρώνει τη διερεύνηση της υπ’ αρ. 2939/25-02-2008
αναφοράς του κου ***** σχετικά µε την παρατηρούµενη υπέρµετρη καθυστέρηση
στην διενέργεια σωστικής ανασκαφής σε ιδιόκτητο οικόπεδό του στον Άγιο Ιάκωβο
του ∆ήµου Χίου. ∆ια του παρόντος δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα της διεξαχθείσης
έρευνας, όπως προέκυψαν από την αναλυτική εξέταση των απόψεων και των
ενεργειών των φορέων της διοίκησης, τον έλεγχο της ισχύουσας οικείας νοµοθεσίας,
αλλά και από τη συνολική εµπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής από το χειρισµό
υποθέσεων µε το ίδιο αντικείµενο.

2. Σύντοµο ιστορικό
Η δέσµευση του ακινήτου ανάγεται στο έτος 2005, όταν κατετέθη ενώπιον της Κ΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (εφεξής Κ΄ΕΠΚΑ) σχετική αίτηση
για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης διώροφου κτιρίου από την κατασκευάστρια
εταιρία που είχε αναλάβει την ανέγερση οικοδοµής. Η υποχρέωση κατάθεσης του ως
άνω αιτήµατος αδειοδότησης υφίστατο δεδοµένης της κήρυξης της πόλης της Χίου
ως αρχαιολογικού χώρου µε την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/1518/83/27-011992/ΦΕΚ91/τ.Β/14-02-1992, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 και
6 του ν. 3028/2002, σύµφωνα µε την οποία: «…η οικοδοµική δραστηριότητα

πλησίον αρχαίου επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού … ,
αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/25-02-2008 αναφορά του στο Συνήγορο του Πολίτη,
(εφεξής ΣτΠ) ο κος *****, ιδιοκτήτης ακινήτου εντός του οικισµού της πόλης της
Χίου, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην ως άνω κήρυξη, έθεσε σε γνώση της Αρχής
ότι µετά από τη διενέργεια δοκιµαστικών τοµών, κατά τις οποίες ήρθαν στο φως
σηµαντικές αρχαιότητες, εδόθη σήµα διακοπής εργασιών (αρ. πρ. 6273/17-10-2005)
και το οικόπεδο δεσµεύτηκε από τον Οκτώβριο του 2005, έως ότου η υπηρεσία να
αποφανθεί οριστικά για την τύχη του, σε κάθε περίπτωση µετά από τη διενέργεια
σωστικής ανασκαφικής έρευνας. Στη συνέχεια η ιδιοκτησία ετέθη στο σχετικό
κατάλογο οικοπέδων προς ανασκαφή µε δαπάνες της Εφορείας. Τον Αύγουστο του
2007, το επίµαχο ακίνητο κατείχε τη 3ησε σειρά θέση προτεραιότητας. (βλ. υπό
στοιχ. 1 σχετ.)
Προκειµένου να επισπεύσει την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο θιγόµενος
πολίτης υπέβαλε δια της παραπάνω κατασκευαστικής εταιρίας αίτηµα ανάληψης των
εξόδων της ανασκαφής στο πλαίσιο του άρθρου 37 παρ. 6 του ν. 3028/2002, την
οποία, ωστόσο, η εταιρία ανακάλεσε λίγες ηµέρες αργότερα µε επόµενο αίτηµά της,
επικαλούµενη οικονοµική αδυναµία. Έκτοτε, κατόπιν παρέλευσης έξι ετών και έξι
µηνών από την έναρξη της δέσµευσης, η σειρά προτεραιότητας του οικοπέδου
µειώθηκε µόνο κατά µία θέση, αφού βρίσκεται σήµερα στη δεύτερη θέση στον
1

Βλ. άρθρο 1 παρ. 1 του εν λόγω νόµου, που ορίζει ότι: «Η ανεξάρτητη αρχή “Συνήγορος του Πολίτη"
έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµοσίων υπηρεσιών, των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆. […], για την προστασία των
δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας».
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κατάλογο εκκρεµοτήτων της Κ΄ΕΠΚΑ, όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της
υπόθεσης.

3. ∆ιεξαγωγή έρευνας: Ενέργειες Συνηγόρου του Πολίτη – Ανταπόκριση
των Υπηρεσιών
Ο Συνήγορος του Πολίτη µετά από την υποβολή της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/25-02-2008
έγγραφης αναφοράς και ενεργώντας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων, που του παρέχει
ο νόµος (ν. 3094/2003 ΦΕΚ 10/τ.Α/22.01.03), ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Η Αρχή βασιζόµενη στα στοιχεία του φακέλου της αναφοράς εξέδωσε το πρώτο
διερευνητικό έγγραφο (υπό στοιχ. 5 σχετ.) το οποίο περιελάµβανε: α) τις αρχικές
διαπιστώσεις της όσον αφορά στην παρατηρούµενη καθυστέρηση και στις
υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί
διεκπεραίωσης υποθέσεων, όπου απαιτείται ανασκαφή και β) ερωτήµατα προς
διευκρίνιση. Συγκεκριµένα ζήτησε να λάβει γνώση των ενεργειών των αρµοδίων
υπηρεσιών ως προς τα ακόλουθα σηµεία:
i) την πρόοδο της συγκεκριµένης σωστικής ανασκαφής, το χρονοδιάγραµµα των
επόµενων ενεργειών και συγκεκριµένα τη σειρά προτεραιότητας του εν λόγω
οικοπέδου, ii) τις λοιπές εκκρεµούσες σωστικές ανασκαφές, βάσει της ηµεροµηνίας
κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και του καταλόγου διεξαγωγής ανασκαφικών
εργασιών µε δαπάνη της Εφορείας, iii) τον απαιτούµενο αριθµό και το χρόνο
διάθεσης των εργατών για τη διενέργεια της ανασκαφής και iv) την πρόοδο του
αιτήµατος καταβολής αποζηµίωσης λόγω της στέρησης χρήσης του θιγόµενου
ιδιωτικού ακινήτου (κατάθεση αιτούµενων δικαιολογητικών εκ µέρους του πολίτη).
H Κ΄ ΕΠΚΑ απάντησε µε το υπό στοιχ. 6 έγγραφό της, σύµφωνα µε το οποίο:
Το υπό δέσµευση οικόπεδο κατείχε το 2007 την 3η θέση στον κατάλογο σωστικών
ανασκαφών της Χίου, βάσει της χρονικής προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων.
Σχετικά µε τη µη διεκπεραίωση του αιτήµατος αποζηµίωσης λόγω στέρησης χρήσης,
αναφέρθηκε ότι εκκρεµεί η υποβολή βεβαίωσης χρήσης του ακινήτου εκ µέρους του
ιδιοκτήτη. Τέλος, αναφορικά µε την πρόοδο των σωστικών ανασκαφών, τον
απαιτούµενο χρόνο απασχόλησης, τον αριθµό εργατοτεχνικού κι επιστηµονικού
προσωπικού, καθώς και το χρονοδιάγραµµα επόµενων ενεργειών της υπηρεσίας, το
απαντητικό έγγραφο, προκειµένου να θεµελιωθεί η απουσία οποιασδήποτε εξέλιξης
στη διεκπεραίωση των σωστικών ανασκαφών, εξαντλήθηκε στην αόριστη αναφορά
περί συνάρτησης της καθυστέρησης µε το ύψος των χορηγούµενων ετήσιων
πιστώσεων από το πρώην Υπουργείο Πολιτισµού (τότε ΥΠΠΟ ή µετέπειτα ΥΠΠΟΤ)
και νυν Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (εφεξής
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), χωρίς την παροχή επαρκών στοιχείων, όπως θα ήταν, είτε το
αιτούµενο αντίγραφο του καταρτισµένου από την Εφορεία καταλόγου των υπό
ανασκαφή ακινήτων, είτε τα στοιχεία για τυχόν πραγµατοποιούµενες κατά το χρόνο
εκείνο σωστικές ανασκαφικές έρευνες άλλων οικοπέδων που προηγούνται, είτε
τέλος, η τυχόν σχετική αλληλογραφία της Κ΄ ΕΠΚΑ µε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. αναφορικά
µε το θέµα της χρηµατοδότησης.
Οι παραπάνω ασάφειες και ανεπάρκεια στοιχείων υποχρέωσαν την Ανεξάρτητη Αρχή
να επανέλθει µε νέο έγγραφό της προς την υπηρεσία (υπό στοιχ. 7), το οποίο
κοινοποιήθηκε τόσο στο Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού (εφεξής Γραφείο
Γ.Γ), όσο και στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων (εφεξής Γ∆Α).
Με το εν λόγω έγγραφό της η Αρχή επανέλαβε τα ερωτήµατα που ήδη είχε θέσει µε
το υπό στοιχ. 5. Όσον αφορά στην προβαλλόµενη αξίωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων
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περί προσκόµισης βεβαίωσης εκ µέρους του ιδιοκτήτη «για τη χρήση του

συγκεκριµένου ακινήτου έτσι ώστε η Κ΄ ΕΠΚΑ να διαβιβάσει πλήρη φάκελο της
υπόθεσης προς την αρµόδια Επιτροπή…», επεσήµανε ότι, εφόσον το ακίνητο
βρίσκεται εντός σχεδίου (αστικό ακίνητο), η κατά προορισµόν χρήση του αστικού
ακινήτου είναι η οικοδόµηση και η αποζηµίωση για στέρηση χρήσης καταβάλλεται
βάσει του τεκµαρτού ετήσιου εισοδήµατος, όπως αυτό προκύπτει σύµφωνα µε την
αντικειµενική αξία του ακινήτου που αναζητείται βάσει των πινάκων που τηρούνται
στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Εφορία. Τέλος, µε το ίδιο έγγραφο ο ΣτΠ κατέγραψε
συνοπτικά όσα καταδεικνύονται από την αποκτηθείσα εµπειρία του στον τον χειρισµό
παροµοίων υποθέσεων, επισηµαίνοντας ότι οι παρατηρούµενες, συχνά πολυετείς
καθυστερήσεις ανάγονται από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων τόσο στην
έλλειψη κονδυλίων όσο και εργατοτεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού, µε
αποτέλεσµα να επωµίζονται συχνά οι πληττόµενοι πολίτες το υψηλό κόστος της
σωστικής ανασκαφής, προκειµένου να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της έρευνας
του οικοπέδου τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 37 παρ. 6 του ν.
3028/2002 (βλ. κατωτέρω).
Εν συνεχεία και µετά από την αποστολή υποµνηστικού εγγράφου (υπό στοιχ. 12),
περιήλθε στο ΣτΠ το υπό στοιχ. 13 απαντητικό έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ µε συνηµµένο
τον κατάλογο των προς ανασκαφή οικοπέδων στη Χίο, καθώς και τα υπό στοιχ. 4,
9,10 και 11 που αφορούν την αλληλογραφία της υπηρεσίας µε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όσον
αφορά σε θέµατα χρηµατοδότησης.
Σύµφωνα µε το εν λόγω έγγραφο, το οποίο ανάγεται στο µήνα

Μάϊο του 2009

«δυστυχώς δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος στις σωστικές ανασκαφές που
προηγούνται της ανασκαφής του οικοπέδου ιδιοκτησίας ***** … λόγω έλλειψης
επαρκών πιστώσεων. Έτσι αυτό το οικόπεδο εξακολουθεί να είναι 3ο στον κατάλογο
τω σωστικών ανασκαφών της Χίου που πραγµατοποιούνται µε δαπάνη της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας». Περαιτέρω η Εφορεία εκτίµησε ότι απαιτούµενος χρόνος
για την ανασκαφή των δύο προηγούµενων οικοπέδων προσεγγίζει τους 11 µήνες
περίπου, ενώ η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 128.000 Ευρώ. Η Κ΄ ΕΠΚΑ
επικαλέστηκε ως βασικό αίτιο αδυναµίας έγκαιρης εκπλήρωσης του αιτήµατος, την
έλλειψη επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, τον φόρτο εργασίας και
καθηκόντων που αυτό έχει επωµιστεί, όπως και την πλήρη απουσία ορισµένων
επιστηµονικών ειδικοτήτων, όπως αυτή του σχεδιαστή. Τέλος, όσον αφορά στο
αίτηµα αποζηµίωσης λόγω στέρησης χρήσης του ακινήτου και στην προώθηση του
φακέλου στην αρµόδια Επιτροπή, η Κ΄ ΕΠΚΑ, ενηµέρωσε την Αρχή ότι
εξακολουθούσε να εκκρεµεί η προσκόµιση εκ µέρους του ιδιοκτήτη των στοιχείων
που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. ε περ. β) της ΚΥΑ µε αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/03
(ΦΕΚ/Β/229/28-2-03) για το είδος του ακινήτου, την αντικειµενική ή αγοραία
µισθωτική ή εµπορική αξία του κλπ.
Τέλος, σχετικά µε το ζήτηµα της οικονοµικής αδυναµίας της Εφορείας, αναφέρονται
τα ακόλουθα, τα οποία επιβεβαιώνονται από τα συνηµµένα στο απαντητικό της
έγγραφο στοιχεία: «Με τα α’ και δ’ σχετικά, είχαµε ζητήσει 300.000 € για το 2008

και 300.000 € για το 2009 για τις σωστικές ανασκαφές του Νοµού Χίου. Μας
χορηγήθηκαν, όµως, για όλη την Εφορεία 87.400 € για το 2008 … και µέχρι σήµερα
28.000 € για το 2009 …» .
Ο ΣτΠ κατόπιν της ως άνω εκπεφρασµένης αδυναµίας της Εφορείας να ανταποκριθεί
στο έργο της για τους ως άνω εκτεθέντες λόγους, απέστειλε νέο έγγραφο προς το
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (υπό στοιχ. 18), απευθυνόµενος πλέον στο Γραφείο Γ.Γ. , προκειµένου
να µεταφέρει σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας τα εν γένει διαφαινόµενα προβλήµατα,
όπως αυτά προέκυψαν από τη διερεύνηση των µακροχρόνιων εκκρεµοτήτων
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παρόµοιας φύσεως, αλλά και να τύχει λυσιτελούς αντιµετώπισης το ειδικότερο
ζήτηµα της ανεπαρκούς χρηµατοδότησης και της αφαίµαξης των περιφερειακών
υπηρεσιών από επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό.
∆εδοµένης της µη ανταπόκρισης εκ µέρους του Γραφείου Γ.Γ. επί διάστηµα
τεσσάρων περίπου µηνών, ο ΣτΠ ζήτησε εκ νέου τη σχετική τοποθέτηση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου µε το υπό στοιχ. 18 έγγραφό του, διαβιβάζοντας
ταυτόχρονα προς το Γραφείο Γ.Γ. αντίγραφο της αλληλογραφίας του οικείου
φακέλου, κατόπιν σχετικής παράκλησης της υπηρεσίας. Λόγω ωστόσο πολύµηνης µη
ανταπόκρισης, ακολούθησαν έγγραφες (υπό στοιχ. 19) και τηλεφωνικές οχλήσεις
του ΣτΠ προς το Γραφείο Γ.Γ. (22-11-2010). Αντί απάντησης, το Γραφείο Γ.Γ.
απηύθυνε απλώς το υπό στοιχ. 21 σχετ. προς την Κ΄ ΕΠΚΑ, ζητώντας έγγραφη
ανταπόκριση της Εφορείας ως προς το θέµα καθυστέρησης διενέργειας της σωστικής
ανασκαφής. Το εν λόγω έγγραφο δεν περιελάµβανε ουδεµία αναφορά σε θέσεις και
υλικές ή νοµοπαρασκευαστικές ενέργειες του Υπουργείου για την επιδίωξη
ικανοποιητικής λύσεως στα ζητήµατα χρονιζουσών ανασκαφών και δεν κοινοποιήθηκε
στο ΣτΠ.
Με το υπό στοιχ. 20 απαντητικό της έγγραφο η Κ΄ ΕΠΚΑ ενηµέρωσε το Γραφείο Γ.Γ.
Πολιτισµού ότι η ιδιοκτησία «εξακολουθεί να βρίσκεται στη 2η θέση» του καταλόγου
των εκκρεµοτήτων. Σηµειώνεται ότι από το ίδιο έγγραφο προκύπτει η µείωση του
διαθέσιµου για το έτος 2010 εργατικού προσωπικού. Τέλος, η Εφορεία επεσήµανε
στη Γ.Γ. Πολιτισµού ότι το ερώτηµα του ΣτΠ αναφερόταν σε θέµατα ελλιπούς
στελέχωσης και ανεπαρκούς χρηµατοδότησης εν γένει, ως γενεσιουργό αιτία των
παρατηρούµενων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των σωστικών ανασκαφών,
ζήτηµα που ετέθη άλλωστε από την υπηρεσία προς προβληµατισµό και αντιµετώπιση
στην κεντρική εξουσία του Υπουργείου.
Στη συνέχεια και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της χειρίστριας της υπόθεσης, η
Κ΄ ΕΠΚΑ απέστειλε το υπ’ αρ. 24 σχετικό µε συνηµµένα έγγραφα (υπό στοιχ. 2223), τα οποία η Εφορεία είχε απευθύνει τόσο προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων
(εφεξής Γ∆Α) όσο και προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, µε αφορµή τη
διαµαρτυρία δεκατριών πολιτών (συµπεριλαµβανοµένου και του κ. *****) για
υπερβολικές καθυστερήσεις στις σωστικές ανασκαφές στις ιδιοκτησίες τους.
Στα εν λόγω συνηµµένα αναλύονται λεπτοµερώς οι αντιξοότητες και τα λειτουργικά
προβλήµατα που η Εφορεία καλείται να υπερβεί µε το διαρκώς συρρικνούµενο
προσωπικό της από το έτος 2007 και εξής και την συνεχή µείωση της
χρηµατοδότησής της. Τεκµηριώνονται επίσης οι λόγοι που επιβάλλουν τη διενέργεια
σωστικών ανασκαφών στις επίµαχες ιδιοκτησίες, βάσει των αποκαλυφθέντων κατά
περίπτωση αρχαίων ευρηµάτων.
Επιπλέον, η υφιστάµενη αδιέξοδη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η
περιφερειακή υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (τότε ΥΠΠΟΤ) τέθηκε υπόψη του ΣτΠ και
προφορικώς κατά τη διεξαχθείσα συνάντηση µε κλιµάκιο της Αρχής στις 08-12-2010,
στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στη νήσο Λέσβο.
∆ια του υπ’ αρ. 26 σχετικού απαντητικού της Κ΄ΕΠΚΑ ο ΣτΠ πληροφορήθηκε -στο
πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς µε το ίδιο αντικείµενο που εκκρεµεί ενώπιον της
υπηρεσίας- την επιδείνωση του σοβαρού οικονοµικού προβλήµατός της, που επιφέρει
ελάχιστη πρόοδο στις εκκρεµούσες σωστικές ανασκαφές.
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παραπάνω έγγραφο, µετά την τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράµµατός της για το 2011, ο συνολικός προϋπολογισµός των
σωστικών ανασκαφών στα τρία νησιά όπου ασκεί έλεγχο, περιορίστηκε στις 350.000
Ευρώ, χωρίς ωστόσο να τύχει έγκρισης µέχρι το χρόνο εκείνο. Σύµφωνα µε τα
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αναφερόµενα στο έγγραφο, τον Αύγουστο του 2011 εκκρεµούσαν συνολικά 68
σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών στις περιοχές αρµοδιότητας της Κ΄ ΕΠΚΑ.
Στο από 17-02-2012 έγγραφο (υπό στοιχ. 27), το οποίο απηύθυνε στη συνέχεια ο
ΣτΠ προς τη Γ.Γ. Πολιτισµού συνοψίζονται ο διαπιστώσεις της Αρχής και τα
συµπεράσµατα που αποδίδει η διεξοδική µελέτη των περιπτώσεων δεσµεύσεων
ιδιωτικών ακινήτων λόγω σωστικών ανασκαφών, ενώ παράλληλα ζητείται η έκθεση
των τελικών απόψεων του Υπουργείου, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και πολιτικό
επίπεδο, επί της συγκεκριµένης αναφοράς και µε γνώµονα το ιδιαίτερο πλήγµα που
υφίσταται από την ακολουθούµενη πρακτική αυτή της δέσµευσης το δικαίωµα
ιδιοκτησίας. Τέλος, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα παρέµβασης όχι µόνο λειτουργικής
φύσεως, αλλά ενδεχοµένως και νοµοθετικής, η οποία άλλωστε αποτελεί µέληµα της
συσταθείσας Επιτροπής του Υπουργείου για τη διοικητική και νοµική υποστήριξη
της εφαρµογής των διατάξεων του αρχαιολογικού νόµου δια της επεξεργασίας των
προβλεπόµενων από αυτόν κανονιστικών πράξεων και διαταγµάτων (βλ. υπ’ αρ.
3336/03-05-2010 επιστολή του Υπουργού Πολιτισµού προς τον Πρωθυπουργό της
Ελλάδος).
Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε δια του υπό στοιχ. 28 εγγράφου της Γ.Γ., το οποίο
επικεντρώνεται στα ακόλουθα σηµεία:
α) η χορήγηση των αιτούµενων πιστώσεων µε τα σηµερινά δηµοσιονοµικά δεδοµένα,
υπερβαίνει το σχεδιασµό του Υπουργείου και η υλοποίηση τελικώς των
προγραµµατιζόµενων δράσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι
σε άµεση συνάρτηση µε τις διατιθέµενες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών,
β) κατά την προηγούµενη της οικονοµικής δυσπραγίας περίοδο, η στελέχωση της
αρµόδιας Εφορείας και η ροή των πιστώσεων ήταν σχετικώς ικανοποιητική.
Συµπερασµατικά, η εκκρεµότητα όφειλε να έχει διεκπεραιωθεί κατά το χρόνο εκείνο,
σε εύλογο διάστηµα από την κατάθεση του αιτήµατος, γ) ο αρχαιολογικές διατάξεις
παρέχουν και τη δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης, δ) µόνη η λήψη θεσµικών
µέτρων δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των σωστικών ανασκαφών σε
ιδιωτικά ακίνητα και ε) η επεξεργασία της προβλεπόµενης κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 3028/2002 έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε τις
προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρµογής της παρ. 6 του άρθρου 37 του ίδιου νόµου
έχει ολοκληρωθεί, όµως αφορά στη «ρύθµιση αµιγώς επιστηµονικών θεµάτων

διεξαγωγής των αρχαιολογικών ερευνών πεδίου και των συστηµατικών ανασκαφών».
Η ίδια άποψη προβλήθηκε από την κ. Γ.Γ. και κατά την προηγηθείσα συνάντηση
κλιµακίου της Αρχής µε υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
για θέµατα αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, που έλαβε χώρα στις 22-11-2011.
Σε συνέχεια της παραπάνω σύσκεψης, ο ΣτΠ συνέταξε το υπό στοιχ. 29 σχετικό
έγγραφό του, µε το οποίο εµµένει στην άποψή του σχετικά µε την προβλεπόµενη
στο άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 3028/2002 κανονιστική πράξη. Συγκεκριµένα επεσήµανε
για άλλη µια φορά στην ύστατη διαµεσολαβητική του αυτή ενέργεια, ότι η
προβλεπόµενη νοµοθετική ρύθµιση θα διευκολύνει την αποσυµφόρηση των
εκκρεµοτήτων, καθώς η διατύπωση της συγκεκριµένης διάταξης ουδόλως παραπέµπει
σε αµιγώς επιστηµονικά θέµατα, αντίθετα καθορίζει µεταξύ άλλων τις ειδικότερες
υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν αρχαιολογικές έρευνες και τις προϋποθέσεις
και τον τρόπο εφαρµογής του άρθρου 37 παρ 6 που ρυθµίζει τη χρηµατοδότηση των
ανασκαφών.
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4. Νοµικό πλαίσιο

4.1. Καθεστώς αδειοδότησης για οικοδοµική δραστηριότητα
αρχαίων


πλησίον

Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/1518/83/27-01-1992/ΦΕΚ91/τ.Β/14-02-1992
η πόλη της Χίου χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος «… για την

προστασία των σηµαντικότατων λειψάνων της αρχαίας πόλης και των
νεκροταφείων της».


Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 και 6 του ν. 3028/2002:

3.«…η οικοδοµική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται µόνο µετά από
έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο µνηµείο ή η σχέση
µε αυτό είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει να επέλθει άµεση ή έµµεση βλάβη αυτού
λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της επιχείρησης ή της εργασίας».
6.«Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύµφωνα µε τις προηγούµενες
παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την
επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της
αναγράφονται µε ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης».
4.2. Εκτέλεση και χρηµατοδότηση σωστικών ανασκαφών


Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, 5 και 6 του ν. 3028/02 περί σωστικών
ανασκαφών:

1. «Η ανασκαφή για τη διάσωση µνηµείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση
τεχνικού έργου, δηµοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινοµένου ή τυχαίου
γεγονότος ή παράνοµης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική ανασκαφή) διενεργείται
από την Υπηρεσία».
5. «Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άµεσης
διάσωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου».
6. «Η σωστική ανασκαφή χρηµατοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον
πρόκειται για δηµόσιο τεχνικό έργο υπό την έννοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄),
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισµού µεγαλύτερου των
πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε). Το ποσό του προηγούµενου
εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού. Η
χρηµατοδότηση καλύπτει και το κόστος συντήρησης, µελέτης και δηµοσίευσης των
ευρηµάτων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση έργου προϋπολογισµού µικρότερου των
πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε), µετά από αίτηση του κυρίου
του έργου, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου».


Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 7 του ν. 3028/2002 περί αποζηµίωσης για τη
στέρηση χρήσης ακινήτου:

7. «Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως
αποζηµίωση λόγω στέρησης ή περιορισµού χρήση ακινήτου προσεγγίζει την αξία του
ακινήτου τότε αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο».
4.3. ∆ικαίωµα αποζηµίωσης για στέρηση χρήσης ιδιωτικού ακινήτου


Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4, 5
ακινήτων αρχαίων:

του ν. 3028/2002 περί διατήρησης
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4. «Αν το αρχαίο βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ο έχων δικαίωµα σε αυτό δικαιούται
να λάβει αποζηµίωση για τη στέρηση της χρήσης του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη δήλωση ή εύρεση του αρχαίου,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση».
5. «Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια διερευνητικής ανασκαφής, ο έχων δικαίωµα στο
ακίνητο δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για τη στέρηση της χρήσης του και για κάθε
βλάβη που προκύπτει σε αυτό από την ανασκαφή το αργότερο µετά την πάροδο ενός
(1) έτους από τη δήλωση ή την εύρεση του αρχαίου».


Σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 15, 16 του ν. 3028/02 αντίστοιχα:

15. «Είναι δυνατόν να διενεργούνται ανασκαφές περιορισµένης χρονικής διάρκειας σε
ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη
από την Υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια της
ανασκαφής και δικαιούται αποζηµίωση για την προσωρινή στέρηση της χρήσης του
ακινήτου και για κάθε βλάβη που θα µπορούσε να προκύψει στο ακίνητό του
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19. Μετά την περάτωση της ανασκαφής και
εφόσον τα ευρήµατα δεν κρίνονται διατηρητέα στη θέση εύρεσης, ο φορέας που
διενεργεί την ανασκαφή υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην αρχική του
κατάσταση».
16. «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται αποζηµίωση, για τη
διενέργεια ανασκαφής σε ιδιωτικό ακίνητο, αυτή καταβάλλεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 18 και 19 από τον φορέα που διενεργεί την ανασκαφή. Τυχόν
απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου».


Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. ε περ. β) της ΚΥΑ µε αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/
/9130/03(ΦΕΚ/Β/229/28-2-03) για την έκδοση της γνωµοδότησης της
Επιτροπής λαµβάνονται υπόψη:

β) «για δε τα εντός σχεδίου πόλεως ή νοµίµως υφισταµένων οικισµών ακίνητα, το

είδος του ακινήτου (κατοικία, γραφείο ή κατάστηµα, βιοµηχανική περιοχή κ.λ.π.), η
αντικειµενική ή αγοραία µισθωτική αξία του, η εµπορική αξία του, τυχόν φορολογικές
δηλώσεις ή άλλα στοιχεία προσκοµιζόµενα από τον ιδιοκτήτη, από τα οποία να
προκύπτει το δηλωθέν ή και προερχόµενο από το ακίνητο αυτό εισόδηµα, οι πίνακες
αντικειµενικών αξιών των ∆.Ο.Υ. για ακίνητα της περιοχής κ.λ.π.».
4.4. Χρόνος διεκπεραίωσης σωστικής ανασκαφής


Σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.17/27-26420/91:

Οι υποθέσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού για τη περαίωση των οποίων
απαιτείται ανασκαφή,
εξαιρούνται από την προθεσµία που θέτει ο Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας για τη διεκπεραίωση αυτών. Ως χρόνος διεκπεραίωσης για
αυτές ορίζεται το ένα (1) έτος, (µε αιτιολογία της καθυστέρησης παράγοντες
συνδεόµενους µε τον άγνωστο χρόνο διάρκειας ανασκαφής, εξαρτώµενο από
εξωγενείς παράγοντες, όπως καιρικές συνθήκες, έδαφος, έκταση και είδος
ευρηµάτων).


Σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/03 (ΦΕΚ/Β/229/28-2-03)
περί σύστασης Επιτροπής του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 3028/2002:
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β. «Ο περιορισµός ή η στέρηση της κατά προορισµό νόµιµης χρήσης του όλου ή
τµήµατος ενός ακινήτου, όταν είναι προσωρινός, ήτοι όταν προβλέπεται να διαρκέσει
µέχρι της λήξεως διενεργουµένου, ή προγραµµατιζόµενου αρχαιολογικού έργου και
πάντως όχι πέραν της πενταετίας σε κάθε περίπτωση».
στ. «∆εν θεµελιώνεται δικαίωµα για την αποζηµίωση της στέρησης χρήσης ακινήτου,
στο οποίο διενεργείται ανασκαφή εν όψει εκτελέσεως έργου, για το οποίο έχει ή
πρόκειται να χορηγηθεί άδεια κατόπιν αιτήµατος του ιδιώτου ιδιοκτήτου, κατά το
πρώτο έτος διενεργείας της ανασκαφής».
ζ. «∆εν υπολογίζεται στον χρόνο στερήσεως χρήσεως το τρίµηνο σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.3028/2002».


Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./∆ΑΑΠ/Φ03-∆ΙΟΙΚ/25835/385/16-032010 προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.:

ζητείται από αυτές η αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας πληττόµενων πολιτών δια της
κατά το δυνατό τήρησης του εύλογου χρόνου δέσµευσης ιδιωτικών ακινήτων, που
σύµφωνα µε τη νοµολογία νοείται στην ιδανική του διάσταση ο ένας χρόνος,
αντίστοιχος δηλαδή της παραγράφου 4στ. της ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/03 (ΦΕΚ Β
229/28-2-03), σε συνδυασµό µε τις διατιθέµενες πιστώσεις το ανάλογο προσωπικό
και τις τοπικές συνθήκες και στη δυσµενέστερη περίπτωση όχι πέραν της
πενταετίας.

5. ∆ιαπιστώσεις
5.1. Το ζήτηµα των σωστικών ανασκαφών και η δέσµευση ιδιοκτησιών
Όπως προαναφέρθηκε, ο Συνήγορος του Πολίτη τυγχάνει αποδέκτης πλήθους
αναφορών µε αντικείµενο τις υπέρµετρες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των
σωστικών ανασκαφών, τόσο στη Χίο, όσο και στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια (βλ.
σχετικά αρ. φακ. πρόσφατων αναφορών 133539, 139702, 11246, και αρ. πρ.
παλαιότερων 15566/23-10-00, 4296/17-03-00, 8057/25-05-00, 8791/06-06-00,
756/18-01-01, 191/04-01-2007, 4780/28-03-2008). Για τις υποθέσεις αυτές έχει
διεξαχθεί σχετική αλληλογραφία, όχι µόνο µε τις κατά τόπους αρµόδιες περιφερειακές
υπηρεσίες, αλλά και µε την κεντρική υπηρεσία και την πολιτική ηγεσία του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Η διεξοδική µελέτη των στοιχείων των διερευνηθεισών από το Συνήγορο του Πολίτη
περιπτώσεων δεσµευµένων ακινήτων, για τα οποία εκκρεµεί η διενέργεια σωστικής
ανασκαφής, αποδίδει τα ακόλουθα συµπεράσµατα:


Η αδυναµία αντιµετώπισης των σωστικών ανασκαφών αποτελεί συχνά το
µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων. Οι
περισσότερες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου αδυνατούν λόγω
ανεπάρκειας πιστώσεων να ανταποκριθούν έγκαιρα και ικανοποιητικά στα
αιτήµατα των ιδιωτών περί έγκρισης οικοδόµησης ακινήτου.



Ο χρόνος αναµονής κατά κανόνα υπερβαίνει τα εύλογα όρια και παρατηρείται
ελάχιστη πρόοδος στην ολοκλήρωση των σωστικών ανασκαφών. Αναλόγως
της εποχής (περίοδοι καλοκαιρίας), της έκτασης του ακινήτου, της περιοχής
(αρχαιολογικός πλούτος, τουριστικά θέρετρα) και της οικοδοµικής της
δραστηριότητας, κλπ. ποικίλλουν ο αριθµός των εκκρεµοτήτων και ο χρόνος
αναµονής ανά υπηρεσία.



∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις µακροχρόνιας διεξαγωγής σωστικών
ανασκαφών, κατά τις οποίες διαφοροποιείται ο χαρακτήρας της ανασκαφής,
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αφού αυτή δεν έχει πλέον στόχο την άµεση διάσωση των ευρηµάτων, (άρθρα
19, 36 §15 και 37 του Ν. 3028/02), αντίθετα δύναται να εννοηθεί ως έχουσα
συστηµατικό χαρακτήρα, σε χώρο που όµως δεν έχει απαλλοτριωθεί και
παραµένει δεσµευµένος.


Παρά την εκπεφρασµένη ήδη από το 2000 πρόθεση συνεργασίας τόσο των
υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όσο και της πολιτικής ηγεσίας, οι σχετικές
προσπάθειες του Υπουργείου έχουν αποβεί ατελέσφορες και το πρόβληµα
εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι ενδεικτικό το
περιεχόµενο του υπ’ αρ. 9170/14-12-2000 σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.
Πολιτισµού προς την Αρχή περί λήψης µέτρων αντιµετώπισης του
προβλήµατος, δια της εφαρµογής «αυστηρής πολιτικής ανασκαφών» από το
1997, µε παραχώρηση προτεραιότητας στις σωστικές ανασκαφές έναντι αυτών
του καθαρά επιστηµονικού ενδιαφέροντος (συστηµατικές). Σύµφωνα µε την
τότε παρασχεθείσα ενηµέρωση, το 2000 είχαν πιστωθεί για τις σωστικές
ανασκαφές 1 δισεκατοµµύριο δραχµές (2.934.702,86 Ευρώ), εκ των 8,960 δις
δραχ. του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του τότε Υπουργείου
Πολιτισµού. Ενώ σύµφωνα µε τις τότε εκτιµήσεις του Υπουργείου, θα
αρκούσαν 5 δις για την αντιµετώπιση όλων -έως τον χρόνο εκείνο- των
εκκρεµοτήτων. Περαιτέρω είχε ζητηθεί η άµεση πρόσληψη εργατοτεχνικού
κυρίως προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα µονιµοποίησης µεγάλου µέρους
του έκτατου προσωπικού.



Ο οριζόµενος χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται
ανασκαφή που προβλέπει η σχετική Υ.Α. ως εξαίρεση από τις προθεσµίες του
Κ∆∆ (ένα έτος), συµπεριλαµβάνει το πλήρες διοικητικό ανάπτυγµα της
υπόθεσης και όχι µόνο την υλική διενέργεια της συγκεκριµένης σωστικής
ανασκαφής. Αλλά ακόµη και εάν περιοριστούµε στις προβλέψεις του
µεταγενέστερου αρχαιολογικού νόµου σχετικά µε το δικαίωµα αποζηµίωσης
λόγω στέρησης ιδιωτικού ακινήτου, σε περίπτωση που έχει αποφασιστεί η
εκτέλεση διερευνητικής ανασκαφής, (βλ. ανωτέρω άρθρο 9 παρ. 4 και 5 του
ν. 3028/2002 περί διατήρησης ακινήτων αρχαίων), συνάγεται από το
συνδυασµό των ως άνω διατάξεων ότι ο χρόνος αυτός δε δύναται να ξεπερνά
συνολικά το διάστηµα των δεκαπέντε µηνών (ένα έτος + τρεις µήνες).



Ωστόσο, και στην περίπτωση που δεν υφίστατο νοµοθετική πρόβλεψη
συγκεκριµένων µεγίστων ορίων χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων που
απαιτούν ανασκαφή, και πάλι η συγκεκριµένη κατά περίπτωση παρέµβαση θα
όφειλε να χωρεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, που σύµφωνα µε τη
νοµολογία νοείται στην ιδανική του διάσταση το διάστηµα του ενός έτους
και σε καµία περίπτωση πέραν της πενταετίας, τόσο κατά τα συναγόµενα από
το συνδυασµό των παραπάνω αναφερόµενων διατάξεων και εγκυκλίων, όσο
και κατά τα γενικώς ισχύοντα για τη χρηστή άσκηση της διοίκησης. (βλ.
εγκύκλιο ΥΠΠΟΤ/∆ΑΑΠ/Φ03-∆ΙΟΙΚ/25835/385/16-03-2010 και παρ. 4 παρ. στ
της ΚΥΑ µε αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/03 (ΦΕΚ Β 229/28-2-03).



Η υποχρέωση προσκόµισης δικαιολογητικών από τον ίδιο τον πολίτη
προκειµένου να υπολογιστεί από την Επιτροπή το ποσό αποζηµίωσης για τη
στέρηση χρήσης του ακινήτου του (άρθρο 4 παρ. β περ. ε της ΚΥΑ µε αριθ.
ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/9130/03 (ΦΕΚ/Β/229/28-2-03) περιορίζεται στα στοιχεία που
αφορούν στη φορολογική του δήλωση ή άλλα παρόµοιας φύσεως δηλωθέντα
από εκείνον στοιχεία, από τα οποία προκύπτει το προερχόµενο από αυτό
εισόδηµα και όχι στις αντικειµενικές αξίες ακινήτων, οι οποίες αναζητούνται
υπηρεσιακώς στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
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5.2. Η περίπτωση δέσµευσης ακινήτου του κου *****
Κατά την εκπεφρασµένη άποψη του Υπουργείου (βλ. σχετ. 28), η ανασκαφική
διερεύνηση του οικοπέδου του κ. ***** «όφειλε να έχει πραγµατοποιηθεί … σε

εύλογο διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης του ιδιώτη, σε µία περίοδο κατά
την οποία η στελέχωση της αρµόδιας Εφορείας …, όσο και η ροή των πιστώσεων
ήταν σχετικώς ικανοποιητική».
Ωστόσο, η ως άνω επιχειρηµατολογία σχετικά µε τη ροή των πιστώσεων δεν
φαίνεται να ευσταθεί, καθώς τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ετών 2008 και
2009 της Κ΄ ΕΠΚΑ δεν έτυχαν ικανοποιητικής ανταπόκρισης όσον αφορά στη
χρηµατοδότησή τους, µολονότι η χώρα δεν είχε ακόµη περιέλθει στη σηµερινή
δεινή δηµοσιονοµική κατάσταση. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
παρείχε στην Αρχή η Κ΄ ΕΠΚΑ (βλ. υπό στοιχ. 9, 10 , 11 και 13) οι εγκεκριµένες
πιστώσεις της εν λόγω Εφορείας για το έτος 2008 ήταν µόνον 87.400 Ευρώ, τη
στιγµή που ο προϋπολογισµός της επίµαχης εκκρεµούσης ανασκαφής ήταν
128.000 Ευρώ!
Περαιτέρω, όσον αφορά στην διεκπεραίωση της σωστικής ανασκαφής εντός
εύλογου χρόνου, καθίσταται σαφές, ότι τόσο οι σχετικές προθεσµίες όσο και ο
νοούµενος ως εύλογος χρόνος, έχουν παρέλθει, δεδοµένου ότι το αίτηµα
οικοδόµησης κατετέθη τον µήνα Αύγουστο του 2005 και το σήµα διακοπής
εργασιών εξεδόθη δύο µήνες αργότερα.
Ακόµη και η αποδοχή της θέσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ότι η µη χορήγηση των
αιτούµενων για την περιοχή της Χίου πιστώσεων «υπερβαίνει το σχεδιασµό του
Υπουργείου» και ότι η υλοποίηση του προγράµµατος των σωστικών ανασκαφών
στη Χίο «εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαθέσιµες
από το Υπουργείο
Οικονοµικών πιστώσεις», δεν µπορεί να αποτελεί επαρκή δικαιολογία για την
σχεδόν µηδενική πρόοδο της υπόθεσης τουλάχιστον από τον µήνα Αύγουστο του
2007 και έπειτα (βλ. υπό στοιχ. 1 σχετ.) ή ακόµη και από την πραγµατική έναρξη
της εκκρεµότητας τον Οκτώβριο του 2005.
Από τη µια, είναι γεγονός ότι η πολύχρονη αναµονή υποχρεώνει συχνά τους
πολίτες να αναλάβουν οι ίδιοι τη χρηµατοδότηση της ανασκαφικής έρευνας. (Εν
προκειµένω ωστόσο δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς η εργολαβική εταιρία
ανακάλεσε εντός ολίγων ηµερών το αίτηµά της για ανάληψη της δαπάνης, για
οικονοµικούς λόγους).
Από την άλλη όµως, οι παρατηρούµενες υπέρµετρες καθυστερήσεις επιφέρουν
επιζήµιες συνέπειες και σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, καθώς το Υπουργείο καλείται
να καταβάλει για τη στέρηση χρήσης ακινήτου επί σειρά ετών ποσά αποζηµίωσης
που αθροιστικά προσεγγίζουν ή ακόµη υπερβαίνουν την αξία απαλλοτριούµενου
ακινήτου. Την εν λόγω άποψη συµµερίζεται εξάλλου η Γενική ∆/νση Αρχαιοτήτων
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (βλ. υπ’ αρ. 14375/07 αναφορά
και αρ. πρωτ. εγγρ.
14375/07/2.13/11-11-2010 κοινοποιηθέν στο τότε Γραφείο Υπουργού Πολιτισµού
και Τουρισµού, το Γραφείο Γ.Γ. και Γ∆Α).
Στην περίπτωση της δέσµευσης του ακινήτου του κ. ***** έχει τονιστεί πολλάκις
στην υπηρεσιακή αλληλογραφία της Ανεξάρτητης Αρχής ότι η επιβολή του µέτρου
της διακοπής εργασιών και η απαγόρευση της δόµησής του για χρονικό διάστηµα
που υπερβαίνει τα εύλογα όρια (εξήµισυ χρόνια) δεν συνιστούν πλέον έκτακτα
µέτρα αντιµετώπισης, καθώς ως προσωρινή στέρηση χρήσης νοείται η στέρηση
της κατά προορισµό χρήσης ενός ακινήτου, όταν προβλέπεται να διαρκέσει µέχρι
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της λήξεως διενεργούµενης έρευνας ή προγραµµατιζόµενου αρχαιολογικού έργου
και πάντως όχι πέραν της πενταετίας σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 3028/2002 που ορίζει ότι: «Σε περίπτωση κατά την

οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως αποζηµίωση λόγω
στέρησης ή περιορισµού χρήση ακινήτου προσεγγίζει την αξία του ακινήτου τότε
αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο».
Με αφορµή την εκπεφρασµένη άποψη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ότι υπό τις παρούσες
συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσχερές να τηρηθούν οι δράσεις του «µε τη λήψη
θεσµικών και µόνων µέτρων», αφού η πρόβλεψη του άρθρου 38 παρ. 3 του ν.
3028/2002 αφορά στην έκδοση Υ.Α. «…της οποίας η επεξεργασία έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί» και η οποία «…ουδεµία σχέση έχει µε τη δυνατότητα εκτέλεσης
µιας σωστικής ανασκαφής…», αλλά αντίθετα «αφορά στη ρύθµιση αµιγών

επιστηµονικών θεµάτων διεξαγωγής των αρχαιολογικών ερευνών πεδίου και των
συστηµατικών ανασκαφών», ο ΣτΠ υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η
πρόβλεψη του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 3028/2002 περί έκδοσης Υ.Α., διότι αυτή
δεν αφορά µόνον στις «ειδικότερες υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν
συστηµατικές ανασκαφές» (άρθρο 36), αλλά και των «διενεργούντων σωστικές
ανασκαφές», όπως και στις «προϋποθέσεις» και τον τρόπο «εφαρµογής της
παραγράφου 6 του άρθρου 37», καθώς και σε « κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των άρθρων 35-38» , όπως ρητά αναφέρει η ως άνω διάταξη.
Πράγµατι, µόνη η λήψη θεσµικών µέτρων δεν αρκεί για την λυσιτελή
αντιµετώπιση των σοβαρών λειτουργικών ζητηµάτων που καλούνται να επιλύσουν
οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εξαιτίας της διαρκώς
συρρικνούµενης χρηµατοδότησής τους και αφαίµαξής τους από επιστηµονικό και
τεχνικό προσωπικό. Ωστόσο, ο συνδυασµός µέτρων διοικητικής φύσεως µε τη
χορήγηση οικονοµικών αντισταθµισµάτων ενδέχεται να οδηγήσει, σε ένα βαθµό,
στην ανακούφιση των θιγοµένων ιδιοκτητών.

6. Προτάσεις
Ο ΣτΠ -αξιοποιώντας την αποκτηθείσα εµπειρία από τη διερεύνηση αναφορών, οι
οποίες σχετίζονται µε το ζήτηµα των σωστικών ανασκαφών- και αξιολογώντας
ότι η µέχρι τώρα υπηρεσιακή αλληλογραφία εξαντλήθηκε στην παράθεση
στοιχείων που κυρίως προβάλλουν το οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο
περιέρχονται οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, χωρίς να περιλαµβάνει διατύπωση
πρόσφορων εναλλακτικών προτάσεων για τη δροµολόγηση λύσεων, προτείνει τα
ακόλουθα:


Συστηµατική τήρηση της προβλεπόµενης διοικητικής διαδικασίας και
ενδεχοµένως
θεσµοθέτηση
συγκεκριµένης
διευρυµένης
χρονικής
προθεσµίας για την εν λόγω διοικητική ενέργεια (όχι πέραν της πενταετίας).
Μέχρι τη θεσµική διασφάλιση της υποχρέωσης διεκπεραίωσης της έρευνας
εντός ορισµένης προθεσµίας, έκδοση νέας εγκύκλιου οδηγίας µε χρηστική
τυποποίηση των ισχυόντων επιτρεπτών χρονικών ορίων για τις σχετικές
υπηρεσιακές ενέργειες, ούτως ώστε να µην καταλείπονται περιθώρια
υπέρµετρων χρονικών αποκλίσεων στη διοίκηση.



∆ιεύρυνση της διαφάνειας και ενίσχυση της πληροφόρησης των πολιτών µε
τη διάθεση σχετικού ενηµερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή. Έγκαιρη και υπεύθυνη ενηµέρωση των θιγοµένων για την τήρηση
του καταλόγου των εκκρεµοτήτων, τη θέση κατάταξης της ιδιοκτησίας σε
αυτόν, τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό του έργου και την πρόσθετη
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δυνατότητα κατάθεσης εκ µέρους τους αιτήµατος περί αποζηµίωσης κατ’
έτος, λόγω ουσιώδους προσωρινού περιορισµού χρήσης του οικοπέδου της
(άρθρο 19 του ν. 3028/2002).


Επίσπευση της κανονιστικής τυποποίησης του τρόπου εφαρµογής της
παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 σχετικά µε τις υποχρεώσεις των
φορέων που διενεργούν σωστικές ανασκαφές και τη χρηµατοδότηση των
ερευνών αυτών.



Εκπόνηση νοµοθετικού πλαισίου που να προβλέπει τη θέσπιση περιοχών
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα περιλαµβάνουν εκτάσεις όπου
ασκείται υποχρεωτικά έλεγχος θεµελίων σε περίπτωση κατάθεσης
αιτήµατος οικοδόµησης. Το µέτρο αυτό απαιτεί παράλληλη εκπόνηση
αντίστοιχων γεωγραφικών χαρτών, διαθέσιµων στις πολεοδοµικές
υπηρεσίες και στο διαδίκτυο, ώστε να κατοχυρώνεται η έγκαιρη ενηµέρωση
των πολιτών για το καθεστώς που διέπει τα επίµαχα ακίνητα.



Χορήγηση πρόσθετων οικονοµικών αντισταθµισµάτων στους ιδιοκτήτες
όταν οι επιβαλλόµενοι περιορισµοί χάριν προστασίας της πολιτιστικής
κληρονοµιάς οδηγούν σε στέρηση του δικαιώµατος χρήσης της ιδιοκτησίας
πέραν των επιτρεπτών χρονικών ορίων. Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να
περιλαµβάνουν: φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχώρηση ή εκµετάλλευση
κατά χρήση στους θιγόµενους δηµοσίων εκτάσεων σε παραπλήσιες
περιοχές για ανάλογη χρήση είτε ορθή εφαρµογή της µεταφοράς
συντελεστή δόµησης σε άλλη ιδιοκτησία, που αποτελεί επιτρεπτό κατ’
αρχήν κατά το Σύνταγµα τρόπο αποζηµίωσης για απαλλοτριώσεις που
εξυπηρετούν αρχαιολογικούς αλλά και πολεοδοµικούς σκοπούς, κατόπιν
όµως καθορισµού ζωνών υποδοχής συντελεστή (βλ. σελ. 57 Ετήσιας
Έκθεσης 2011).



Επιδίωξη ταχείας ένταξης έργων δηµοσίων υποδοµών που εκτελούν οι
Περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (όπως ο ευπρεπισµός
αρχαιολογικών χώρων, αναστηλωτικά έργα, συντήρηση ή ανάδειξη έργων
τέχνης κλπ) σε χρηµατοδότηση από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ούτως
ώστε να µην παρατηρείται η µη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και να
καταστεί δυνατή η διάθεση µεγαλύτερου ποσοστού των χορηγούµενων
κονδυλίων στους κωδικούς των επειγόντων έργων ανασκαφών του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.



Αναδιάταξη του προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και ορθολογική κατανοµή
του στις υπηρεσίες του εν όψει της αδυναµίας νέων προσλήψεων .

Με την πεποίθηση ότι η αντιµετώπιση της συγκεκριµένης παθογένειας που ανακύπτει
στις περιπτώσεις των εκκρεµουσών σωστικών ανασκαφών, η οποία έχει ως άµεση
συνέπεια την προσβολή του συνταγµατικώς προβλεπόµενου ατοµικού δικαιώµατος
της ιδιοκτησίας, προϋποθέτει λειτουργική και ενδεχοµένως νοµοθετική παρέµβαση
που υπερβαίνει την απλή διαχείριση, ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να
προσβλέπει σε µια συστηµατική συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού τόσο σε
υπηρεσιακό όσο και σε επιτελικό επίπεδο.
Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη
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Πίνακας αποδεκτών
Γραφείο
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού
κ. Κώστα Τζαβάρα
Μπουµπουλίνας 20- 22
106 82 Αθήνα
Γραφείο
Υπουργού Οικονοµικών
κ. Γιάννη Στουρνάρα
Νίκης 5-7
101 80 Αθήνα
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
Γραφείο
Γ.Γ. Πολιτισµού
κας Λ. Μενδώνη
Μπουµπουλίνας 20-22
106 82 Αθήνα
Προς τη
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Μπουµπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα
Υπόψη ∆ιευθύντριας κας Βλαζάκη
Προς την
Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων
Σαπφούς 22
81100 Μυτιλήνη
Κύριο
*****
*****
82100 Χίος
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Κατάλογος Σχετικών εγγράφων
1. Το υπ’ αρ. 5859/20-08-2007 έγγραφο της Κ΄ΕΠΚΑ προς την υπεύθυνη
εργολαβική εταιρία
2. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/101532/4977/03-11-2007 έγγραφο του
Τµήµατος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας
προς τον αναφερόµενο πολίτη
3. Το υπ’ αρ. 8786/16-11-2007 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Γραφείο
Υπουργού Πολιτισµού
4. Το υπ’ αρ. 9973/13-12-2007 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Γραφείο Γ.Γ.
Πολιτισµού, τη Γ∆Α και τη ∆ΜΜ & ΠΚ του ΥΠΠΟ
5. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.1/18-03-2008 έγγραφο του Στ Π προς την Κ΄ ΕΠΚΑ,
κοινοποιούµενο προς το Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ και Γ∆Α
6. Το υπ’ αρ. 2282/03-04-2008 απαντητικό έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Στ Π
7. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.2/08-12-2008 έγγραφο του Στ Π προς την Κ΄ ΕΚΠΑ,
κοινοποιούµενο προς το Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ και Γ∆Α
8. Το υπ’ αρ. 8881/03-12-2008 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Γ.Γ. ΥΠΠΟ, τη
Γ∆Α και τη Γ∆ΑΜΤΕ περί έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2009
9. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Γ/Φ03/38307/28-04-2009 έγγραφο της ∆/νσης Οικ.
Υποθέσεων του ΥΠΠΟ προς την Τράπεζα της Ελλάδος
10. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Γ/Φ03/74476/29-10-2008 έγγραφο της ∆/νσης Οικ.
Υποθέσεων του ΥΠΠΟ προς την Τράπεζα της Ελλάδος
11. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Γ/Φ03/23559/04-04-2008 έγγραφο της ∆/νσης Οικ.
Υποθέσεων του ΥΠΠΟ. προς την Τράπεζα της Ελλάδος
12. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.3/14-04-09 έγγραφο του Στ Π προς την Κ΄ ΕΠΚΑ,
κοινοποιούµενο προς το Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ και Γ∆Α
13. Το υπ’ αρ. 2830/18-05-2009 απαντητικό έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το ΣτΠ
14. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.5/07-08-2009 έγγραφο του Στ Π προς το Γραφείο Γ.Γ.
ΥΠΠΟ και τη Γ∆Α
15. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.6/04-01-2010 έγγραφο του Στ Π περί διαβίβασης του
οικείου φακέλου προς Γ.Γ. ΥΠΠΟ
16. Το υπ’ αρ. 2830/18-05-2009 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Στ Π
17. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.5/07-08-09 έγγραφο της Αρχής προς την Κ΄ ΕΠΚΑ
18. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.6/04-01-10 διαβιβαστικό έγγραφο της Αρχής προς το
Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ
19. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.7/20-08-10 υποµνηστικό έγγραφο της Αρχής προς το
Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ
20. Η από 22-11-2010 ορθή επανάληψη του υπ’ αρ. 6835/08-10-2010 εγγράφου
της Κ΄ ΕΠΚΑ προς το Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ, κοινοποιούµενο στην Αρχή
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21. Το υπ’ αρ. 7136/23-11-2010 έγγραφο του Γραφείου Γ.Γ. ΥΠΠΟ προς την Κ΄
ΕΠΚΑ
22. Το υπ’ αρ. 1549/28-03-2011 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς την Γ∆ΑΠΚ
23. Το υπ’ αρ. 1601/29-03-2011 προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
24. Το υπ’ αρ. 1857/08-04-2011 έγγραφο της Κ΄ ΕΠΚΑ προς την Αρχή µε
συνηµµένα τα υπό στοιχ. 22-23 στοιχ.
25. Το υπ’ αρ. 40124/6890/06-05-11 έγγραφο της Γ∆ΑΠΚ προς την Αρχή (στο
πλαίσιο διερεύνησης της σχετικής µε αρ. φακ. 133539 αναφοράς)
26. Το υπ’ αρ. 4298/02-08-2011 απαντητικό έγγραφο της Κ΄ΕΠΚΑ προς την
Αρχή στο πλαίσιο διερεύνησης της υπ’ αρ. φακ. 139704 σχετικής αναφοράς
27. Το υπ’ αρ. 2939/08/2.8 /17-01-2012 έγγραφο της Αρχής προς το Γραφείο Γ.Γ.
ΥΠΠΟ
28. Το υπ’ αρ. 456/05-03-2012 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου Γ.Γ. ΥΠΠΟ
προς το Στ Π
29. Φ.1300/10514/2012/21-03-2012 έγγραφο της Αρχής προς το Γραφείο Γ.Γ.
ΥΠΠΟ

Συντοµογραφίες
Γ∆Α

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων

Γ∆ΑΠΚ

Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Γ∆ΑΜΤΕ

Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων

Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού

Γ.Γ. ΥΠΠΟΤ

Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού

∆ΜΜ & ΠΚ

∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτιρίων

∆.Ο.Υ.

∆ηµόσια Οικονοµική Εφορία

Κ΄ΕΠΚΑ

Κ΄Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κ.Υ.Α.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Στ Π

Συνήγορος του Πολίτη

Υ.Α.

Υπουργική Απόφαση

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΥΠΠΟ

Υπουργείο Πολιτισµού

ΥΠΠΟΤ

Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού
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