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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Στισ 21 Ιανουαρίου εκδικάηεται ςτο ΣτΕ θ προςφυγι του ΣΕΑ για τθ μεταβίβαςθ μνθμείων 
ςτο Υπερταμείο 
 
Δυόμιςθ περίπου μινεσ μετά τθν πρϊτθ ταυτοποίθςθ ακινιτων που περιλαμβάνονται ςτθ 
λίςτα Τςακαλϊτου - Υπερταμείου με τα 10.119 ακίνθτα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
μεταβιβάηονται ςτθν ΕΤΑΔ ΑΕ, καμία κεςμικι ενζργεια δεν ζχει γίνει από το Υπουργείο 
Οικονομικών ι το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για τθν εξαίρεςθ από τθ 
μεταβίβαςθ μνθμείων, αρχαιολογικών χώρων, μουςείων, ακινιτων απαλλοτριωμζνων για 
αρχαιολογικοφσ ςκοποφσ και άλλα κτθρίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του ΥΠΠΟΑ.  
Η ανακοίνωςθ του ΥΠΠΟΑ ςτισ 22/11/2018, θ οποία ενθμερϊνει ότι «ζχει ολοκλθρωκεί ο 
ζλεγχοσ των 10.119 ακινιτων που αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 
Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και ιδθ ζχει διαβιβαςτεί ςτον Υπουργό Οικονομικϊν ο 
ςχετικόσ κατάλογοσ των υπαγόμενων ςτισ εξαιρζςεισ του άρ. 196 του Ν. 4389/2016», χωρίσ 
ωςτόςο να δίνει ςτθ δθμοςιότθτα οφτε καν τον αρικμό των ακινιτων που ταυτοποιικθκαν 
(που ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ανζρχεται ςε περίπου 2.300 ακίνθτα!), ουδόλωσ μασ 
κακθςυχάηει για τθ κεςμικι κατοχφρωςθ τθσ εξαίρεςθσ των μνθμείων, τουλάχιςτον μζχρι 
τθν απάντθςθ που αναμζνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.  
Δυςτυχϊσ, μάλιςτα, ο κ. Τςακαλϊτοσ ςτισ 13/11/2018, απαντϊντασ ςτθν από 10/10/2018 
ερϊτθςθ βουλευτι τθσ Δθμοκρατικισ Συμπαράταξθσ, απζφυγε να δεςμευτεί για τον τρόπο με 
τον οποίο κα υλοποιθκεί θ εξαίρεςθ, παραπζμποντασ τθν όποια διαδικαςία ςτισ «ελλθνικζσ 
καλζνδεσ». Συγκεκριμζνα, ο κ. Τςακαλϊτοσ αναφζρεται ςε ζναν, εκ των υςτζρων, «ενδελεχι 
ζλεγχο του γεωφυςικοφ και νομικοφ προφίλ των ακινιτων» τθσ λίςτασ, προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί ποια από αυτά είναι κατάλλθλα προσ μεταβίβαςθ, ςθμειϊνοντασ πωσ πρόκειται 
«για μια ςτοχευμζνθ ζρευνα ευρείασ κλίμακασ που διεξάγεται ςε βάκοσ και απαιτεί χρόνο». 
Δεν απαντά, βζβαια, ςτο γιατί αυτι θ διαδικαςία δεν προθγικθκε, όπωσ κα ιταν το λογικό, 
τθσ επίμαχθσ απόφαςθσ του ΚΥΣΟΙΠ (86/18.6.2018 - ΦΕΚ 2317/Τ. Βϋ/19.6.2018) και τθσ 
ζκδοςθσ τθσ ΥΑ 0004586 ΕΞ2018/19.6.2018 (ΦΕΚ 2320/Τ. Βϋ/19.6.2018).  
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Πζραν τοφτου, το ΥΠΠΟΑ, ςτθν από 23/10/2018 ανακοίνωςι του, διλωνε κατθγορθματικά 
πωσ: «Καμία πράξθ μεταβίβαςθσ ι άςκθςθσ διαχείριςθσ δεν ζχει επιχειρθκεί και δεν πρόκειται 
να επιχειρθκεί από τθν ΕΤΑΔ για τον κατάλογο των 10.119 Κωδικϊν Αρικμϊν Εκνικοφ 
Κτθματολογίου, πριν ολοκλθρωκεί θ ταυτοποίθςθ των εξαιρουμζνων ακινιτων, που 
διενεργείται από τισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και άλλων φορζων. Ακολουκεί, 
εξάλλου, αντίςτοιχοσ ζλεγχοσ και για τον κατάλογο των περίπου 72.000 ακινιτων που ζχει 
βρεκεί να διαχειρίηεται θ ΕΤΑΔ από το παρελκόν». Ωςτόςο, θ ΕΤΑΔ ΑΕ προχωρά κανονικά ςε 
μεταγραφζσ ακινιτων που τθσ ζχουν μεταβιβαςτεί από τον προθγοφμενο Σεπτζμβριο 
(ςφμφωνα με το πρακτικό Συνεδρίαςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΕΤΑΔ 559/5.9.2018), πολφ 
πριν ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ των ακινιτων από το ΥΠΠΟΑ. Τελικά τι ιςχφει; Δεν γνωρίηει το ΔΣ 
τθσ ΕΤΑΔ τι ζχουν εξαγγείλει οι αρμόδιοι υπουργοί, ι οι εξαγγελίεσ των υπουργών είναι 
κενζσ περιεχομζνου; 
 
Η κυβζρνθςθ, παρά τθν απροκυμία τθσ, κα χρειαςτεί άμεςα να προχωριςει ςε κεςμικζσ 
κινιςεισ, κακϊσ θ αίτθςθ ακφρωςθσ που κατζκεςε ο Σφλλογοσ Ελλινων Αρχαιολόγων, από 
κοινοφ με τουσ Δθμάρχουσ Πατρζων και Σπάρτθσ, ενώπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 
ζχει προςδιοριςτεί να εξεταςτεί ςτισ 21 Ιανουαρίου 2019. Ωσ τότε ο Υπουργόσ Οικονομικϊν 
είτε κα πρζπει να ζχει εξαιρζςει κεςμικά τα μνθμεία και τα κτίρια αρμοδιότθτασ ΥΠΠΟΑ είτε 
να ζρκει ςτο ΣτΕ και να υπεραςπιςτεί τθν μεταβίβαςθ που ζχει υπογράψει ο ίδιοσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, οι προφορικζσ δεςμεφςεισ και τα δελτία τφπου προφανϊσ δεν υπάρχει περίπτωςθ 
να λθφκοφν υπόψθ από το ανϊτατο δικαςτιριο. Ασ αναλάβει λοιπόν θ κυβζρνθςθ τισ ευκφνεσ 
τθσ κι ασ ςταματιςει να κωλυςιεργεί και να κολϊνει τα νερά.  
 
Ζθτάμε: 
 
1. Τθν άμεςθ δθμοςιοποίθςθ του πλιρουσ καταλόγου αρχαιολογικϊν χϊρων, μνθμείων και 
μουςείων και γενικότερα ακινιτων που χρθςιμοποιοφνται από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία και 
τα οποία περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των 10.119 ακινιτων που μεταβιβάηονται ςτθν 
ΕΤΑΔ ΑΕ. 
 
2. Τθν ζκδοςθ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ονομαςτικισ εξαίρεςθσ από τθ μεταβίβαςθ 
κάκε δικαιϊματοσ (κυριότθτασ και διαχείριςθσ) όλων των παραπάνω και του περιβάλλοντοσ 
χϊρου αυτϊν ι μζρουσ των ακινιτων αυτϊν που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 196 του Ν. 4389/2016 προσ τθν ΕΤΑΔ ΑΕ και οποιαδιποτε ςυναφι 
εταιρεία ι οργανιςμό ςτο διθνεκζσ. Το ίδιο να ιςχφςει και για τυχόν άλλα παρόμοια ακίνθτα 
που κα αποκαλφπτονται ι κα χαρακτθρίηονται ςτο μζλλον, ςυμπλθρϊνοντασ τθν πολιτιςτικι 
μασ κλθρονομιά. 
 
3. Τθ διαςφάλιςθ με νομοκετικι ρφκμιςθ ότι επίςθσ εξαιροφνται τθσ μεταβίβαςθσ και τα 
μνθμεία, οι αρχαιολογικοί χϊροι, τα μουςεία και άλλα ςυναφι ακίνθτα αρμοδιότθτασ τθσ 
Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 196 του 
Ν. 4389/2016, για τα οποία θ ίδια θ πολιτικι θγεςία του ΥΠΠΟΑ αποδζχεται ότι, ακόμθ και αν 
εξαιρεκεί θ μεταβίβαςθ κυριότθτασ, θ ΕΤΑΔ ΑΕ διατθρεί τθν διαχείριςι τουσ και επομζνωσ τθν 
νομι τουσ.  Πρόκειται για 72.000 ακίνθτα, τα οποία κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ του Ν. 
4389/16 είχαν ιδθ  μεταβιβαςκεί, ενϊ λόγω τθσ αυτοδίκαιθσ προςταςίασ τουσ από το 
Σφνταγμα, κα πρζπει θ διαχείριςι τουσ από τθν ΕΤΑΔ να εξαιρείται. 
 



4. Τθ νομοκετικι διαςφάλιςθ των κτθρίων των αρχαιολογικϊν μουςείων, των αρχαιολογικϊν 
αποκθκϊν και ςυναφϊν κτθρίων ι υπαίκριων χϊρων που ανικουν ςτο ελλθνικό δθμόςιο και 
χρθςιμοποιοφνται για τισ ανάγκεσ τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, τθσ φφλαξθσ αρχαιοτιτων και 
γενικότερα για αρχαιολογικοφσ ςκοποφσ. 
 

 

 

 

  


