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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ν. 3028/2002 σχετικά με την υλοποίηση έργων σε μνημεία
από φορείς εκτός του ΥΠΠΟΑ.

Σχετ.: το αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ ΕΣΠΑ 14-20/5378/24.12.2015 έγγραφό μας.

Όπως γνωρίζετε, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της προστασίας και
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διασφάλιση της αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) προκύπτει από συνταγματική
επιταγή, καθώς το συγκεκριμένο αγαθό αναγνωρίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη
της χώρας, ως ένας εκ των τομέων του λεγόμενου «σκληρού» πυρήνα της κρατικής
δράσης.
Συνεπώς, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη διατάξεων νόμου που αφορούν
στην υποχρέωση παροχής σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.ΠΟ.Α., για την εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των αρχαιοτήτων και μνημείων, και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από Υπηρεσίες και Φορείς που δεν ανήκουν
ούτε και εποπτεύονται από αυτό. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και θεσμικά η
επιτελική και συντονιστική αρμοδιότητα του ΥΠ.ΠΟ.Α. στους τομείς πολιτικής του,
αλλά, παράλληλα, εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων
αυτών.
Εξυπακούεται, ότι, όπως και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ η κατ’ άρθρον 21 του
Ν. 3614/2007 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά καμμίαν έννοια
δεν υποκαθιστούσε την, επίσης, κατά νόμον οριζόμενη αρχαιολογική
έγκριση/αδειοδότηση μελετών, έργων κ.τ.ο. Τα ίδια ισχύουν και για την τρέχουσα
Προγραμματική Περίοδο και την εν θέματι νομοθετική τροποποίηση.

Όπως ενημερωθήκατε με το β΄ σχετικό, για την κάλυψη της έλλειψης της
προβλεπόμενης από το άρθρο 21 του Ν. 3614/2007 σύμφωνης γνώμης του
ΥΠ.ΠΟ.Α., με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015, προστέθηκε η ακόλουθη διάταξη στο
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άρθρο 10§ 4 του Ν. 3028/2002 περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς: «Για την υλοποίηση έργων σε κηρυγμένα μνημεία, χρηματοδοτούμενων
από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών, από φορείς εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το αρμόδιο
Συμβούλιο. Η έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης αποτελεί προαπαιτούμενο όρο
για την παραδεκτή υποβολή πρότασης εκ μέρους του φορέα υλοποίησης του έργου για
την ένταξη οποιουδήποτε έργου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων ή και σε οποιοδήποτε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς
πόρους πρόγραμμα. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.»

Προκειμένου να εφαρμοστούν χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις, τα
προβλεπόμενα στην ανωτέρω διάταξη, επισημαίνονται τα εξής:
1.Αν κάποια Υπηρεσία της δημόσιας διοίκησης (εκτός των Υπηρεσιών του
ΥΠ.ΠΟ.Α.) ή Φορέας του δημοσίου τομέα (που δεν εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.Α.)
επιθυμεί να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο Πράξης, στο
πλαίσιο προσκλήσεων που εκδίδουν οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6 γ και
ειδικότερα στον στόχο που αφορά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, πρέπει να ζητήσει την προηγούμενη έκδοση απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το αρμόδιο
Συμβούλιο. Η έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για το
παραδεκτό της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και Τεχνικού Δελτίου Πράξης, για
την ένταξη έργου σε Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020.
2.Για το λόγο αυτό, συντάσσει το συνημμένο «Δελτίο Προτεινόμενου Έργου», το
οποίο αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ydepp@culture.gr). Στο έντυπο αυτό
αναγράφονται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα υλοποίησης του
προτεινόμενου έργου, ο τίτλος, το περιεχόμενό του, οι μελέτες και οι εγκριτικές
αποφάσεις αυτών, η σκοπιμότητά του κ.α.
3.Η Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α./ ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ.), προωθεί το αίτημα στην
αρμόδια κατά περίπτωση (ανάλογα με το χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου,
μνημείου ή μουσείου, που αφορά το έργο) Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας
(Κ.Υ.) του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το αίτημα κοινοποιείται και στο Τμήμα Γραμματείας του
αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφεί το θέμα κατά προτεραιότητα
στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου.
4.Η Διεύθυνση εισηγείται σχετικά στο κατά περίπτωση αρμόδιο Κεντρικό
Συμβούλιο (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων
Μνημείων, Συμβούλιο Μουσείων), το οποίο γνωμοδοτεί.
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5.Η γνωμοδότηση αυτή, προωθείται υπό τον τύπον Απόφασης, στον Υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την αποδοχή της, με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
6.Ακριβές αντίγραφο της υπογεγραμμένης υπουργικής Απόφασης αποστέλλεται στην
Υπηρεσία/ Φορέα που την έχει υποβάλει με ευθύνη της Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ., στην οποία
διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α.
7.Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δέκα – πέντε (15) εργάσιμων ημερών,
από την υποβολή του αιτήματος της υπηρεσίας/φορέα στην Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ. Για το λόγο
αυτό, παρακαλούνται τα Τμήματα Γραμματείας των Κεντρικών Συμβουλίων, να
εγγράφουν τα θέματα αυτά κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων των Συμβουλίων. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α.,
παρακαλούνται επίσης για την άμεση σύνταξη και προώθηση των σχεδίων
αποφάσεων για υπογραφή, καθώς και για την άμεση διεκπεραίωσή τους προς την
Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση
σχετικά με το θέμα.

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Βλαζάκη

Συν.: 1 φύλλο
Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΕΥΤΟΠ: Μον. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝ. Δ΄
κ.α.α.

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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