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ΘΕΜΑ: Τακηοποίηζη αςθαιπεζιών ζε απσαιολογικούρ σώποςρ, ιζηοπικούρ ηόποςρ και ζηο πεπιβάλλον 

μνημείων πος πποζηαηεύονηαι με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 3028/2002 

 
 

Αμηόηηκνη θ.θ. Τπνπξγνί, 

 

1. Βάζεη ηνπ Ν.4497/17, νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαηεγνξίαο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 96 θαζώο 

θαη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 81, ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο 

θαη ζην πεξηβάιινλ κλεκείωλ πνπ πξνζηαηεύνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/02, ηαθηνπνηνύληαη θαηόπηλ 

γλωκνδόηεζεο ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ζηνλ 

νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηόηεηα (άξζξν 1 εδάθ. 32 ΦΔΚ1255/Β/18, άξζξν 1 εδάθ. 33α & β ΦΔΚ 

2049/Β/19), γηα ην εάλ από ηελ ππαγωγή πξνθαιείηαη ή όρη άκεζε ή έκκεζε βιάβε ζην πνιηηηζηηθό αγαζό.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ωο άλω γλωκνδόηεζεο, ή ζε πεξίπηωζε άπξαθηεο παξέιεπζεο  πξνζεζκίαο 60 

εκεξώλ, ε δήιωζε ππαγωγήο εμεηάδεηαη από επηακειή επηηξνπή (άξζξν 116 παξ. 9α Ν.4495/17), ε ζύλζεζε ηεο 

νπνίαο είλαη όκνηα κε απηή ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζ. 116 κε ηελ πξνζζήθε δύν (2) κειώλ ήηνη, 

ελόο αξρηηέθηνλα θαη ελόο αξραηνιόγνπ, ππαιιήιωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε ηνπο 

αλαπιεξωηέο ηνπο. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 5 ηεο απόθαζεο ηνπ ΤΠΔΝ/ΓΔΔΓΠ/43729/460/11/05/20, κέρξη ηε ζπγθξόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 9α ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4495/17, ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζε απηήλ, αζθεί 

ην νηθείν ΚΔ..Α. (άξζξν 13 ηνπ Ν.4495/17). 

Γπζηπρώο όκωο ζηηο πεξηζζόηεξεο ηωλ πεξηπηώζεωλ, νη θαηά ηόπνπο Πξνϊζηάκελνη ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Τπεξεζηώλ (Δθνξεηώλ Αξραηνηήηωλ) ηνπ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ δελ γλωκνδνηνύλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζην πεξηβάιινλ από ηηο κηθξναπζαηξεζίεο ηωλ θαηεγνξηώλ 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 

96. Αλη’ απηνύ απνζηέιινπλ ηηο ππαγωγέο γηα γλωκνδόηεζε ζην Σνπηθό Αξραηνινγηθό πκβνύιην πνπ εδξεύεη 

ζηελ Σξίπνιε κε απνηέιεζκα λα δερόκαζηε ζπλερώο δηακαξηπξίεο ζπλαδέιθωλ Μεραληθώλ θαη πνιηηώλ. 

Δίλαη θαλεξό όηη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε απζαηξεζηώλ πνπ δελ πξνθαινύλ 

ηδηαίηεξα κεγάιε επηβάξπλζε ζηνλ ηζηνξηθό ή αξραηνινγηθό ρώξν, θαηαιήγεη λα είλαη δαηδαιώδεο, ρξνλνβόξα θαη 

λα πξνθαιεί κεγάιε ηαιαηπωξία θαη θαζπζηεξήζεηο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνιίηεο θαη ηνπο Μεραληθνύο.  

Γηα λα απνθεπρζνύλ νη αθξαίεο θαζπζηεξήζεηο θαη λα πξνρωξήζεη ηάρηζηα ε αληηκεηώπηζε ηωλ αλωηέξω 

πεξηπηώζεωλ απζαηξεζηώλ δεηάκε:  



 Να ρνξεγεζνύλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ έηζη ώζηε νη 

Πεξηθεξεηαθέο ηνπ Τπεξεζίεο (Δθνξείεο Αξραηνηήηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ) λα γλωκνδνηνύλ ζρεηηθά. 

 Να εμεηάδεηαη ε ππαγωγή από ην νηθείν πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο (.Α.) θαη όρη από ην Κεληξηθό πκβνύιην 

Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Α.).  

εκεηώλεηαη, όηη ζύκθωλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4495/17, όπωο απηή δηεπθξηλίδεηαη κε ηελ Απόθαζε 

ηνπ ΤΠΔΝ/∆ΔΔ∆Π/58132/623/18.6.2020 (παξ. 2): "ηα πκβνύιηα Αξρηηεθηνληθήο έρνπλ αξκνδηόηεηα 

γλωκνδόηεζεο γηα θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία ζε θηίξηα ή γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε έγθξηζε ηνπ νηθείνπ .Α. απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα νπνηαδήπνηε 

αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία αιιά αθόκε θαη γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα 

ηεο νηθείαο Τ.ΓΟΜ. (άξζξν 30 Ν.4495/17), εθόζνλ ην αθίλεην εκπίπηεη εληόο ηωλ νξίωλ θεξπγκέλνπ 

αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ή ηζηνξηθνύ ηόπνπ".  

2. Δθηόο ηωλ αλωηέξω πεξηπηώζεωλ, ππάξρνπλ θαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαηεγνξίαο 5 ηνπ 

άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4495/17 εληόο αξραηνινγηθώλ ρώξωλ, ηζηνξηθώλ ηόπωλ θαη ζε πεξηβάιινλ κλεκείωλ πνπ 

πξνζηαηεύνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/02, θαζώο θαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαηεγνξίαο 1, 2, 3, 4 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 96 θαη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 81 ζην πεξηβάιινλ Μλεκείωλ 

Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο. Απηέο νη πεξηπηώζεηο (άξζξν 116 παξ.9β, άξζξν 117 παξ.9), πνπ ζεωξεηηθά 

επηβαξύλνπλ πεξηζζόηεξν ην πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ, ηαθηνπνηνύληαη θαηόπηλ απόθαζεο έγθξηζεο ηνπ 

Πξνϊζηακέλνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ύζηεξα από 

αηηηνινγεκέλε γλωκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ Σνπηθνύ Αξραηνινγηθνύ πκβνπιίνπ. 

Δπίζεο, νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο επί θηηξίωλ ραξαθηεξηζκέλωλ ηόζν ωο δηαηεξεηέωλ από ηνλ 

Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή άιινλ αξκόδην Τπνπξγό όζν θαη ωο λεόηεξωλ κλεκείωλ από ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (αξ.117 παξ.10 Ν.4495/17) ηαθηνπνηνύληαη κεηά από γλωκνδόηεζε ηνπ 

Πξνϊζηακέλνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ωο άλω 

γλωκνδόηεζεο, ή ζε πεξίπηωζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο ωο άλω πξνζεζκίαο, ε δήιωζε ππαγωγήο εμεηάδεηαη 

από ελλεακειή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη 

ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. Μέρξη ηε ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 

117 ηνπ λ.4495/2017, όπωο ηζρύεη, ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζε απηήλ, αζθεί ην Κεληξηθό πκβνύιην 

Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔ..Α., ΚΔ..Α.ΜΑ.Θ ή ΚΔ..Α.Α.) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4495/2017.  

 Δπεηδή γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο έρεη ήδε ζπζζωξεπηεί κεγάινο θόξηνο ππνζέζεωλ, ηωλ νπνίωλ ν 

έιεγρνο εθθξεκεί είηε ζην Σνπηθό Αξραηνινγηθό πκβνύιην ζηελ Σξίπνιε, είηε ζην Κεληξηθό πκβνύιην 

Αξρηηεθηνληθήο, δεηάκε λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ επηηάρπλζε θαη ηε δηεθπεξαίωζε θαη ηωλ ππνζέζεωλ απηώλ.  

 

Αμηόηηκνη θ.θ. Τπνπξγνί,  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω εθηεζέληωλ θαη επηζεκαίλνληαο όηη νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη πξναπαηηνύκελεο γηα 

λα εθδνζνύλ νηθνδνκηθέο άδεηεο ή άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζε θηίξηα κε απζαηξεζίεο θαζώο θαη γηα λα ζπληαρζεί 

νπνηαδήπνηε δηθαηνπξαμία/ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, παξαθαινύκε όπωο θάλεηε απνδεθηά ηα αηηήκαηά καο θαη 

πξνβείηε άκεζα ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

Η Πξόεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 

Υαξίθιεηα Γ. Σζηώιε 
Πνι.Μερ.Δ.Μ.Π.- M.Sc. 


