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Προς:
• Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη
grplk@culture.gr

Θέμα : Νέο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
Έχουν παρέλθει ήδη 10 έτη από την έναρξη της προσπάθειας σύνταξης Αρχαιολογικού
κτηματολογίου, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί την
πρώτη οργανωμένη, ενιαία και συστηματική ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση :


των Δημόσιων Ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού



των Περιοχών Προστασίας Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν τους
Αρχαιολογικούς Χώρους, τους Ιστορικούς Τόπους, τις Ζώνες Προστασίας Α και Β, τις
Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας Μνημείων και Χώρων, καθώς και τους Περιβάλλοντες
Χώρους Προστασίας Ακινήτων Μνημείων



των Ακινήτων Μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων

Είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 20013 «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ το 2016
εντάχθηκε

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα

και

Καινοτομία 2014-2020, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί και με μάλλον απίθανη την ολοκλήρωσή
του σύντομα.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, καθημερινά απασχολείται πλήθος εξειδικευμένων αρχαιολόγων των
υπηρεσιών του Υπουργείου σας με ζητήματα , όπως η βεβαίωση θέσης ακινήτου για κάποια
οικοδομική άδεια, αντί να αξιοποιούνται για να επιβλέπουν ανασκαφές ή συντηρήσεις,
προστατεύοντας και αυξάνοντας των αρχαιολογικό πλούτο της Ελλάδας, που αποτελεί
αναμφισβήτητα και πραγματικό πλούτο, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα έσοδα που υπάρχουν λόγω
της επισκεψιμότητας των μνημείων της χώρας. Παράλληλα, πλήθος εξειδικευμένων αρχιτεκτόνων
των υπηρεσιών του Υπουργείου σας ασχολείται με τη σύνταξη εισηγήσεων προς τα Τοπικά
Συμβούλια Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά και τη σύνταξη των
αντίστοιχων απαντήσεων, αντί να αξιοποιούνται παραγωγικά για τη σύνταξη φακέλων προς το
ΕΣΠΑ και επίβλεψη έργων αποκατάστασης μνημείων. Πιστεύουμε ακράδαντα και προτείνουμε
σήμερα τον εμπλουτισμό του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, όπως περιγράφεται παρακάτω, ώστε
μειώνοντας τη γραφειοκρατία, να απελευθερωθούν οι προαναφερόμενοι πόροι που θα

συμβάλλουν στην «απογείωση» του πολιτιστικού μας πλούτου, καθώς παράλληλα θα υπάρξει και
μεγάλη αποσυμφόρηση των Συμβουλίων από θέματα.
Προτείνουμε πέραν των γνωστών περιεχομένων του υπό σύνταξη Αρχαιολογικού Κτηματολογίου,
όπου προφανώς περιλαμβάνεται η οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών με συντεταγμένες
ΕΓΣΑ87, να υπάρχει η παρακάτω κατάταξη των περιοχών στο χάρτη ως :


Αδόμητες



Δομούμενες μόνο έπειτα από έγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών τομών



ελεγχόμενες όσον αφορά στις εκσκαφές από αρχαιολόγο



Υπαγόμενες σε συγκεκριμένους μορφολογικούς όρους



Μη ελεγχόμενες

Συνεπώς, οι αρμόδιοι μηχανικοί θα αναλαμβάνουν τη βεβαίωση θέσης (ακριβώς ανάλογα με αυτό
που συμβαίνει με τους δασικούς χάρτες) και την τήρηση στη μελέτη των μορφολογικών όρων, οι
οποίοι θα ελέγχονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, που δύναται να περιλαμβάνει και
αρχαιολόγο , όπως στην προηγούμενη σύνθεσή του. Προφανώς, αυτό αποτελεί μια διαδικασία που
απαιτεί γύρω στα τρία χρόνια να ολοκληρωθεί, αλλά θα είναι ένα ιστορικό έργο για τη χώρα, στο
οποίο θα μείνει χαραγμένο το όνομα σας. Επιπρόσθετα, το Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει πόρους για
την Ψηφιακή Μετάβαση, συνεπώς θεωρούμε δεδομένο ότι ένα τέτοιο έργο επιβάλλεται να
ενταχθεί και θα λάβει σίγουρα και τη στήριξη των υπόλοιπων Υπουργείων και του Πρωθυπουργού.
Σημειώνουμε ότι ένας από τους κυριότερους λόγους γραφειοκρατίας και καθυστέρησης
επενδύσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων, είναι οι εγκρίσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού, συνεπώς μια τέτοια οργάνωση θα φέρει τεράστια συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας αλλά
και στη φιλικότητά της σε νέες επενδύσεις. Είναι περιττό να εξηγήσουμε ότι έως σήμερα ένα
μεγάλο ποσοστό χάνουν πολύτιμο χρόνο για να λάβουν τις εγκρίσεις των υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτά συμβαίνουν διότι όταν κάποιος αγοράζει μια έκταση δεν έχει εικόνα
των προβλημάτων και καθυστερήσεων που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των υπηρεσιών,
δεδομένου ότι ο κάθε υπάλληλος κρίνει κάθε περίπτωση προσωπικά, χωρίς φυσικά να έχει ευθύνη
δεδομένου ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση.
Παράλληλα, θέλουμε να σας ζητήσουμε την ενίσχυση των όλων των Υπηρεσιών σας στην
Ανατολική Κρήτη, καθώς το προσωπικό είναι ελάχιστο και πρόσφατα έχουν υποστεί αποχωρήσεις.
Ενδεικτικά επισυνάπτουμε πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας που περιγράφει τα προβλήματα
στελέχωσης, με αυτονόητους κινδύνους.
Καταλήγοντας, η πρότασή μας αποτελεί μια από κάθε άποψη win-win επιλογή και πιστεύουμε
ακράδαντα , ότι θα σας βρει σύμφωνη. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα τον προγραμματισμό μιας
τηλεδιάσκεψη, όπου θα μπορούσα να σας αναλύσω διεξοδικότερα τα οφέλη, τις λεπτομέρειες και
την εφαρμοσιμότητά της πρότασης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Συνημμένα:
Πρωτοσέλιδο εφημερίδας «ΑΝΑΤΟΛΗ»
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Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας
Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης
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Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
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Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
Γραφείο Προϊσταμένης
Γραφείο Μηχανικών
Χρονολογικό Αρχείο
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

