ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ηµ/νία: 27/11/2018
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/553662/1820
Ηµ/νία Έκδοσης 27/11/2018
27.11.2018 11:46:34
Ακριβές
Αντίγραφοστο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/553662/1820
Απάντηση

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΕΖΑΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax
: 210-82.01.426
Email
: atneke@culture.gr

Ερ. Φ.: 143

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2989/1.11.2018 Ερώτηση με θέμα:
«Θα συνεχιστεί η νομιμότητα στις ανασκαφές της Αρχαίας Ελίκης»
Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 2989/1.11.2018 Ερώτησης του Βουλευτή
κ. Ιάσονα Φωτήλα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το αίτημα για διενέργεια γεωαρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών στην Αρχαία
Ελίκη από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο πενταετούς προγραμματισμού για το
διάστημα 2013-2017 εξετάστηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ακολούθως
εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΞΕΙΟΔΘ/29277/292/17.7.2013 ΥΑ, η
οποία ενέκρινε τη διενέργεια μόνο των γεωαρχαιολογικών εργασιών, έθετε δε ως όρο να
μην πραγματοποιηθούν ανασκαφικές ή άλλες δοκιμαστικές τομές.
Ο λόγος εξαίρεσης του αμιγώς αρχαιολογικού σκέλους του αιτήματος είναι ότι το
Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών δεν αποτελεί ερευνητικό ή εκπαιδευτικό
φορέα με εξειδίκευση στην αρχαιολογική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.3028/02.
Ως εκ τούτου νομιμοποιείται να διενεργήσει αυτοτελώς μόνο το γεωαρχαιολογικό σκέλος
του ερευνητικού προγράμματος αλλά όχι το ανασκαφικό, σύμφωνα με το προαναφερόμενο
άρθρο του αρχαιολογικού νόμου.
Από το φορέα διενέργειας της έρευνας ζητήθηκε η ανάκληση της απόφασης αυτής,
όσο και της, με ίδιους όρους, ΥΑ του 2014 (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΞΕΙΟΔΘ/1457/18/
22.7.2014), αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο.
Για το 2015 κατετέθη εκ νέου αίτημα συνέχισης των γεωαρχαιολογικών ερευνών και
ανασκαφών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας και Τμήμα Διαχείρισης
Πολιτιστικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών σε συνεργασία με τον Επίτιμο Έφορο
Αρχαιοτήτων κ Γ. Παπαθανασόπουλο (αρ. πρωτ. 2362/19.11.2014). Κατόπιν αυτοψίας στο
χώρο με συμμετοχή και της διευθύνουσας την έρευνα κας Κατσωνοπούλου προτάθηκε από
την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που χειρίζεται κατ΄ αρμοδιότητα
το θέμα, η διενέργεια της έρευνας σε συνεργασία με την ΕΦΑ Αχαΐας έτσι ώστε να
συμμετέχει στο πρόγραμμα φορέας που νομιμοποιείται να διενεργήσει το αρχαιολογικό του
σκέλος (εν προκειμένω η αρμόδια ΕΦΑ Αχαΐας). Επιπλέον, προτάθηκε η ολοκλήρωση του
προγράμματος εντός διετίας, καθώς και η κατάχωση των δοκιμαστικών τομών και των
ανοικτών σκαμμάτων και η κατάθεση εντός του 2015 μελέτης συντήρησης και στερέωσης
των αρχαιολογικών καταλοίπων προκειμένου η έρευνα να ολοκληρωθεί αλλά και να
αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα προστασίας και διαχείρισης των αρχαιοτήτων

που είχαν μέχρι τότε έρθει στο φως. Η πρόταση δεν έγινε επίσης αποδεκτή αντίθετα οι
ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στο ΣΕΕΔΔ ( 06/08/2015) κατά της σχετικής γνωμοδότησης
του ΚΑΣ(22/04.08.2015) πριν από την έκδοση της σχετικής Υ.Α. με αρ. πρωτ.
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 29138/181/14-8-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΕΝ465ΦΘ3-506)
Το ΣΕΕΔΔ κατέθεσε την αρ.27/Α/2016 έκθεση ελέγχου στην οποία προτείνει μεταξύ
άλλων την ανάκληση της ΥΑ και έκδοση νέας σύμφωνα με το αίτημα. Αναφέρεται εδώ ότι οι
εκθέσεις του ΣΕΕΔΔ έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τις Υπηρεσίες ενώ δεσμεύουν
για συγκεκριμένες ενέργειες μόνο όταν διαπιστώνεται τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων,
πράγμα το οποίο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΔΙΠΚΑ, άλλωστε, ζήτησε τη
νομική συνδρομή του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΟΑ, το οποίο εξέτασε τα
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης σε συνάρτηση με την έκθεση ελέγχου του ΣΕΕΔΔ και
επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από το ΥΠΠΟΑ.
Τα αιτήματα για συνέχιση της έρευνας τόσο κατά το 2016 όσο και κατά το 2017 δεν
υπεβλήθησαν σύμφωνα με την τυπική και ακολουθούμενη όλα τα προηγούμενα χρόνια
διαδικασία δηλαδή με επίσημη αλληλογραφία του Πανεπιστημίου Πατρών, και έχει καταστεί
σαφές στους ενδιαφερόμενους ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή τους.
Όσον αφορά την αρ. 131/Α/2018 δεύτερη έκθεση ελέγχου, επισημαίνουμε ότι αυτή
έχει χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική από το ΣΕΕΔΔ και ως εκ τούτου δεν παρέχονται
στοιχεία για το περιεχόμενό της.
Ως προς τη συνέχιση ή μη της ανασκαφικής έρευνας στην αρχαία Ελίκη, η Υπηρεσία
θα εξετάσει αίτημα του ερευνητικού φορέα εφόσον υποβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν. 3028/02, την αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/97550/263/05.03.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/970/19.03.2018)
«Έννοια της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, προϋποθέσεις και διαδικασία αδειοδότησης
συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και κανονισμός συστηματικών ανασκαφών» και την
αρ.πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ,ΔΒΜΑ/ΤΕΕΑΕΙ/432596/309866/9548/1396/06.09.2018
εγκύκλιο με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την αδειοδότηση συστηματικών
αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα», όπως συμβαίνει με το σύνολο των συστηματικών
αρχαιολογικών ανασκαφών που διενεργούνται στη χώρα μας.
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