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Θέµα: Αποτίµηση σύσκεψης προς επίλυση εκκρεµών αναφορών αρµοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισµού
ΣΧΕΤ. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2866/24-09-08 έγγραφό µας προς τον κ.Γενικό Γραµµατέα.
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Επιχειρώντας µία συνοπτική αποτίµηση των εργασιών της σύσκεψης, η οποία
έλαβε χώρα την 21η Οκτωβρίου 2008 στο Γραφείο σας, θα θέλαµε κατ’ αρχήν να σας
ευχαριστήσουµε για την έµπρακτη διάθεση συνεργασίας τόσο εσάς του ιδίου όσο και
των λοιπών συµµετεχόντων από πλευράς Υπουργείου Πολιτισµού µε τους
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εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη κατά τη διεξοδική συζήτηση για τα
επιµέρους θέµατα που αποτυπώνονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 2866/24-09-08 έγγραφό µας.
Πιστεύουµε ότι η καλή επικοινωνία µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και της
Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη καθιστά ακόµη πιο αποδοτική τη
συνεργασία τους και µπορεί να συµβάλει στη διατύπωση κι εφαρµογή
συγκεκριµένων µέτρων, ικανών να αντιµετωπίσουν χρόνια και δυσεπίλυτα
προβλήµατα που ταλαιπωρούν µεγάλη µερίδα πολιτών της χώρας, όπως είναι,
κατ’εξοχήν, οι πολυετείς δεσµεύσεις ιδιοκτησιών για απαλλοτριώσεις, καθώς και οι
σηµαντικές καθυστερήσεις σχετικά µε την πραγµατοποίηση σωστικών ανασκαφών.
Ειδικότερα, από τα λεχθέντα στη σύσκεψη, επιτρέψτε µας να αναφερθούµε
επιγραµµατικά στα εξής συµπερασµατικά σηµεία σχετικά µε τα κυριότερα
προβλήµατα στα οποία έχουµε αναλυτικά και συγκεκριµένα αναφερθεί στο
προηγούµενο έγγραφό µας:
Α.
Καθυστέρηση καταβολής αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις –αποσαφήνιση
κριτηρίων
Ως προς το σηµαντικότερο, κατά κοινή παραδοχή, πρόβληµα που απασχολεί τόσο το
ΥΠΠΟ όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή, αυτό του µεγάλου αριθµού εκκρεµών
απαλλοτριώσεων/δεσµεύσεων ιδιοκτησιών:
- Εισηγούµαστε την εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων, µε αύξηση πρωτίστως
του ποσού που προβλέπεται από τον ετήσιο προϋπολογισµό, µε σκοπό την
αποπληρωµή των οφειλόµενων αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες που θίγονται
υπέρµετρα από την πολυετή, πολλές φορές, δέσµευση της ιδιοκτησίας τους.
- Σηµειώνουµε τη διαβεβαίωσή σας για επιτάχυνση των διοικητικών
διαδικασιών. Στην προσπάθεια αυτή, όπως διευκρινίσατε, έρχεται αρωγός η
αρµόδια Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, της οποίας οι εργασίες προχωρούν µε
γοργούς ρυθµούς, επανεξετάζοντας όλα τα εκκρεµή ζητήµατα των
απαλλοτριώσεων. Ως προς την αναγκαία για την αρχή της διαφάνειας
αποσαφήνιση της χρονικής ιεράρχησης των εκκρεµών απαλλοτριώσεων, µετά
την κατάργηση στο παρελθόν της σχετικής κατηγοριοποίησης στην οποία
είχαν προβεί οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, στην οποία αναφερόµαστε στο
προηγούµενο έγγραφό µας, σηµειώνουµε ότι έχετε υιοθετήσει ως κριτήριο την
κατά γεωγραφικό διαµέρισµα αυτοψία και οµαδική εξέταση των
εκκρεµοτήτων, µε κριτήρια στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η παλαιότητα
της δέσµευσης της ιδιοκτησίας, όπως είχε ζητήσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο
Συνήγορος έχει επίσης ζητήσει ένα, έστω κατά προσέγγιση, χρονοδιάγραµµα
των αυτοψιών της Επιτροπής ανά γεωγραφικό διαµέρισµα. Επίσης, εισηγείται
την κατά το δυνατόν συγκεκριµένη ενηµέρωση των πολιτών για το χρόνο
εξέτασης των υποθέσεών τους.
- Ως προς την αποσαφήνιση των κριτηρίων ουσιαστικής αξιολόγησης των
προτάσεων απαλλοτρίωσης, κατά τη σύσκεψη διατυπώθηκαν εκ µέρους του
ΥΠΠΟ συγκεκριµένα κριτήρια, βάσει των οποίων εργάζεται η Επιτροπή
Απαλλοτριώσεων, όπως το πρωταρχικό κριτήριο της σηµασίας των
ευρηµάτων, που συνίσταται στη µοναδικότητά τους ή µη, στη δυνατότητα
ένταξης των αποκαλυφθέντων αρχαίων σε ένα ευρύτερο σύνολο και εν γένει
συνολικής ανάδειξης τους, καθώς και το κριτήριο της αναγκαιότητας
διατήρησής τους in situ για επιστηµονικούς λόγους. Ο Συνήγορος του Πολίτη,
αποτιµώντας ως ιδιαίτερα θετική την κατ’ αρχάς προφορική από πλευράς
Υπουργείου διατύπωση των κριτηρίων απαλλοτριώσεων και σειράς εξέτασης
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των σχετικών υποθέσεων, θεωρεί ότι η έγγραφη και αναλυτική αποτύπωσή
τους θα αποτελέσει µέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας της όλης διαδικασίας.
Β.
Θέµατα δέσµευσης ιδιοκτησιών για την πραγµατοποίηση ανασκαφών
Ως προς το πρόβληµα της συχνά µακροχρόνιας καθυστέρησης διενέργειας σωστικών
ανασκαφών, η οποία οδηγεί στη de facto πολυετή δέσµευση των ιδιοκτησιών και
στην αδυναµία αξιοποίησής τους:
- Αναφέρατε την προσπάθεια µείωσης του µέσου χρόνου σωστικών
ανασκαφών, παρατηρούµε ωστόσο ότι παραµένουν τα προβλήµατα
ανεπάρκειας των αναγκαίων πιστώσεων και ειδικευµένου προσωπικού.
- Ο Συνήγορος εισηγείται εποµένως τη διασφάλιση των απαραίτητων
πιστώσεων, και παρακαλεί το ΤΑΠΑ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, να
τον ενηµερώσει ως προς το αποθεµατικό και τις εκκρεµότητες από οφειλές
του σχετικά µε ζητήµατα αποζηµιώσεων λόγω στέρησης χρήσης αλλά και
αποζηµιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κατόπιν και της διαβίβασης των
σχετικών φακέλων
βεβαιώσεων πίστωσης µε το υπ' αρ. πρωτ.
∆ΙΟΙΚ/Β/8109/29-09-08 έγγραφό του προς το ΥΠΠΟ, υπόψη της Επιτροπής
Απαλλοτριώσεων.
- Εισηγούµαστε επίσης προς το ΥΠΠΟ την υιοθέτηση και καταγραφή
συγκεκριµένων κριτηρίων για την πραγµατοποίηση ανασκαφών, πρωτίστως
εκείνο της παλαιότητας του αιτήµατος του ιδιώτη, συνεκτιµώντας, πάντως,
και την πιθανότητα αποκάλυψης σηµαντικών ευρηµάτων (π.χ. ένταξη του
συγκεκριµένου ακινήτου σε ευρύτερο ήδη αποκαλυφθέν σύνολο κλπ.).
Εισηγούµαστε και στην περίπτωση των ανασκαφών την κατά το δυνατόν
συγκεκριµένη ενηµέρωση των πολιτών για το χρόνο εξέτασης των υποθέσεών
τους, θα βοηθούσε προς το σκοπό αυτό η κατάρτιση καταλόγου χρονικής
προτεραιότητας των εκκρεµών αιτηµάτων.
- Αναφερόµαστε και στο προηγούµενο έγγραφό µας για την πρακτική
Εφορειών Αρχαιοτήτων να επεκτείνουν χωρίς νόµιµο έρεισµα και στις
δοκιµαστικές ανασκαφές την εφαρµογή του άρθρου 37 παρ. 6 Ν. 3028/02,
περί δυνατότητας για αυτοχρηµατοδότηση των σωστικών ανασκαφών, η
οποία, πέραν του ζητήµατος νοµιµότητας, δηµιουργεί προβλήµατα
ιεράρχησης ανασκαφικού έργου, υπαναχώρησης από την αυτοχρηµατοδότηση
κλ.π.
Γ.
Εκκρεµότητες κανονιστικού πλαισίου προστασίας αρχαιολογικών χώρων
Για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης ή αναοριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων, η
οποία εισέτι εκκρεµεί καθ’ υπέρβαση της τασσόµενης µε το άρθρο 73 παρ. 13 Ν.
3028/02 προθεσµίας, ζητήσαµε την επίσπευση των προβλεπόµενων διοικητικών
διαδικασιών.
- Αποτελεί κοινή παραδοχή του ΥΠΠΟ και της Ανεξάρτητης Αρχής ότι η
διευθέτηση της εκκρεµότητας αυτής θα συµβάλει τόσο στην πληρέστερη
προστασία των αρχαιολογικών χώρων όσο και στην αποσαφήνιση του
καθεστώτος που διέπει τις ιδιοκτησίες εντός αυτών.
- Για τον ίδιο σκοπό, ζητήσαµε την επιτάχυνση των διαδικασιών θεσµοθέτησης
των επιτρεπόµενων χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός Ζωνών Β
προστασίας, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται στενότερη συνεργασία
µεταξύ των δύο εµπλεκόµενων Υπουργείων, ήτοι του Υπουργείου Πολιτισµού
και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., µε την καταγραφή των εκκρεµοτήτων από τις
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αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, τη
συγκρότηση Οµάδας Εργασίας των δύο
συναρµόδιων Υπουργείων ή µε οιονδήποτε άλλον τρόπο θεωρείτε πρόσφορο.
∆.
Θέµατα Κεντρικών Συµβουλίων ΥΠ.ΠΟ.
Για τα ζητήµατα διαδικασίας ενώπιον των Συµβουλίων:
- Θεωρούµε πολύ θετικό βήµα την άποψη που εκφράσατε στη σύσκεψη για την
συνεπή τήρηση των προθεσµιών, την προσβασιµότητα των φακέλων και τη
συνεχή προσπάθεια διατύπωσης προσήκουσας αιτιολογίας.
- ∆ιευκρινίσαµε την επισήµανσή µας ότι η αξιολόγηση των αιτηµάτων της
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων µόνον υποβοηθητικά µπορεί να λειτουργεί προς
το ΚΑΣ, το οποίο είναι το αρµόδιο όργανο (ν. 3028/02, άρθρο 50, παρ. 4 – 5)
για τη γνωµοδότηση επί της ουσίας της σκοπιµότητας απαλλοτρίωσης.
Ε.
-

-

ΣΤ.
-

Πρόσβαση σε έγγραφα
Επίσης είναι θετική η διάθεση συνεργασίας που εκφράσατε ώστε να
επιλύονται µε βάση τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας τα αιτήµατα
πολιτών για πρόσβαση σε έγγραφα.
∆ιατηρούµε ωστόσο την επιφύλαξή µας, βάσει των προβλέψεων του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99, ως ισχύει, άρθρ.5) και του Ν. 3448/06,
άρθρ.3-5, για την εξαίρεση που θεσπίζει η ΥΑ σε σχέση µε τα πρακτικά
Συµβουλίων, τα οποία χορηγούνται µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής
απόφασης (ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-04).
Οργανωτικά προβλήµατα υπηρεσιών
Εισηγούµαστε επίσης την ενίσχυση των υπηρεσιών σας, κυρίως των
περιφερειακών, µε µόνιµο, επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, ούτως ώστε
να µπορούν να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους.

Αναµένουµε την ανταπόκρισή σας, µε την καταγραφή των κριτηρίων που
ακολουθούνται και τον συνολικό προγραµµατισµό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων,
αλλά και τις απόψεις σας για την αντιµετώπιση των εκκρεµών προβληµάτων.
Επισυνάπτουµε επίσης, προκειµένου να αντιµετωπισθούν λυσιτελώς τα εκκρεµή
ζητήµατα αρµοδιότητος του Υπουργείου σας, έναν κατάλογο ανά θεµατική
κατηγορία των αναφορών, οι οποίες εκκρεµούν στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής του
Συνηγόρου του Πολίτη, αναµένοντας τις ενέργειες των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του
ΥΠΠΟ.
Με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσουµε να έχουµε ουσιαστική συνεργασία, σας
ευχαριστούµε για τη σύσκεψη και παραµένουµε, οι συνεργάτες µου κι εγώ, στη
διάθεσή σας.
Με τιµή

Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Συνηµµένα:
-Κατάλογος εκκρεµών υποθέσεων Συνηγόρου του Πολίτη, αρµοδιότητος ΥΠΠΟ
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