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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Tο Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

3. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2106) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α/31-10-2014 και τον Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/1-4-2016).

5. Τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

6. Την Κ.Υ.Α. ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από 
τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

7. Τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − 
Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και το από 24-8-2017 Γενικό Μνημόνιο 
Συναντίληψης και Συνεργασίας, το οποίο έχει συναφθεί κατά το υπόδειγμα του Ν. 
4072/2012 που περιλαμβάνεται στην κατατεθείσα ΣΜΠΕ.

8. Τον Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-3-2012) και ιδίως το αρ. 2, παρ. 3γ και 6α, σύμφωνα με 
τον οποίο ο καθορισμός υψών των κτιρίων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά αποτελεί όρο δόμησης, ο οποίος περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς στο περιεχόμενο 
του ΠΔ έγκρισης του παρόντος και καθορίζεται κατά τη διαδικασία κατάρτισής του μετά 
από συνεκτίμηση των παρασχεθέντων γνωμών των αρμοδίων οργάνων, καθώς και την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ.

9. Την Υ.Α. 25666/984/30.05.1957 (ΦΕΚ 184/Β/08.07.1957 και ΦΕΚ 265/Β/01.10.1957) 
«Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής», με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως 
αρχαιολογικός χώρος η περιοχή της χερσόνησου του Αγίου Κοσμά.

10. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68178/40545/3236/930/8-10-
2015 (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/9-11-2015) «Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, 
Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής».

11. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/11483/321/08.03.2006 (ΦΕΚ 351/Β/24.03.2006) 
«Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του πρώην «Ανατολικού Αεροδρομίου 
Αθηνών», φερόμενης ιδιοκτησίας Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.».

12. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009 (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/24-06-2009) 
«Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριών (3) υπόστεγων της Πολιτικής Αεροπορίας στο 
πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου».

13. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΠΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/34577/31383/4566/14-12-2016 (ΦΕΚ 
307/ΑΑΠ/30-12-2016) «Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3028/2002, του Αγγλικού υπόστεγου (Παγόδα) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, 
φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.».

14. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/447483/295142/11471/3862/30-
10-2017 (ΦΕΚ 256/ΑΑΠ/2-11-2017) «Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου 
περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής».

15. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/262186/170340/4617/26-7-2017 έγγραφο της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
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16. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως 
διατυπώθηκε στην υπ’ αριθ. 25/6-9-2017 Συνεδρία του.

17. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 
διατυπώθηκε στις υπ’ αριθ. 31/05.09.2017, 35/27.09.2017 και 36/3-10-2017 Συνεδρίες 
του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και β) τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
– Αγ. Κοσμά”, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους:

1. Το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, στο οποίο έχει ανασκαφεί σημαντικότατος οικισμός 
και νεκροταφείο Πρωτοελλαδικών και Υστεροελλαδικών χρόνων και υφίσταται ο 
μεταβυζαντινός ναός των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού να διαμορφωθεί σε 
αρχαιολογικό πάρκο και να εκπονηθεί ειδική μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης 
των αρχαιοτήτων.

2. Ο πιόσχημος ταφικός περίβολος, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο αποκαλυφθέν 
ταφικό μνημείο της Αττικής και έχει δώσει το όνομά του στην περιοχή “Ελληνικόν” 
να μεταφερθεί από τον περιβάλλοντα χώρο των νυν εγκαταστάσεων της Πολιτικής 
Αεροπορίας στην αρχική του θέση, δεδομένου ότι η αρχική θέση είναι βεβαιωμένη 
και η σημερινή κατάσταση διατήρησής του επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του. Για 
τις απαιτούμενες εργασίες να συνταχθεί σχετική τεχνική μελέτη, η οποία να 
υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το  μνημείο να 
προστατευθεί και να αναδειχθεί, σύμφωνα με μελέτη που θα συνταχθεί σε 
συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και θα λαμβάνει υπόψη 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του μνημείου.

3. Το αρχαίο λατομείο στη ΒΔ πλευρά του πρώην αεροδρομίου να περιβάλλεται από 
πράσινο ακτίνας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, προκειμένου να προστατευθεί.

4. Να εκπονηθεί μελέτη συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των 
μεταβυζαντινών ναών της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, 
καθώς και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους.

5. Να γίνει διασύνδεση κατά το δυνατόν των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος και να δημιουργηθεί πολιτιστική διαδρομή σε συνδυασμό με την 
κίνηση στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Στο στάδιο της πολεοδομικής μελέτης να 
περιγραφούν αναλυτικά οι προτάσεις διασύνδεσης των χώρων αυτών σε συνεργασία 
με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α, καθώς και η σύνδεσή τους με 
σημαντικά μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Στο δίκτυο 
πολιτιστικών διαδρομών να ενταχθούν και τυχόν αρχαιότητες που θα ανευρεθούν 
κατά την υλοποίηση του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων 
του ΥΠ.ΠΟ.Α.

6. Το κηρυγμένο ως νεώτερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, 
“Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, 
Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα) να χωροθετείται σε ένα αυτόνομο οικοδομικό 
τετράγωνο, πανταχόθεν ελεύθερο και τυχόν κτίσματα που θα βρίσκονται σε αυτό να 
αποτελούν συνοδά κτήρια της χρήσης. Το κτήριο να φιλοξενεί εκθέσεις 
αρχαιολογικού  και αρχιτεκτονικού περιεχομένου, καθώς και εκθέσεις σύγχρονης 
τέχνης.

7. Να ληφθεί μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών στέγασης της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
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στο Κεφ. III παρ. 7 της από 11-7-2016 Τροποποιητικής Σύμβασης (ΦΕΚ 181/Α/29-
9-2016).

8. Στο πλαίσιο των επιμέρους πολεοδομικών μελετών να εκπονηθούν τοπογραφικά 
διαγράμματα με τις ακριβείς θέσεις των εντοπισμένων και ανασκαμμένων 
αρχαιοτήτων καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με την ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, 
Πειραιώς και Νήσων.

9. Ο χώρος σε απόσταση όχι μικρότερη των 100 μ. του περιγράμματος του αρχικού και 
πραγματικού κτηρίου του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου να παραμείνει ελεύθερος 
και να καθαιρεθούν οι μεταγενέστερες προσθήκες.

10. Οι μελέτες αποκατάστασης των χαρακτηρισμένων ως νεωτέρων μνημείων από το 
ΥΠΠΟΑ, καθώς και οι όποιες επεμβάσεις στο άμεσο περιβάλλον των κτηρίων αυτών 
να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, συνοδευόμενες 
από πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση.

11. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των έργων που αφορούν στα νεώτερα 
μνημεία, είναι η υποβολή των σχετικών μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ) 
σε όλα τα στάδια προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

12. Σε κάθε περίπτωση το υπέρμετρο ύψος δεν συνάδει με την ύπαρξη αρχαιοτήτων και 
το ιστορικό αττικό τοπίο και κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν τα προτεινόμενα 
υψηλά κτίρια κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών.

13. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των 
αναφερόμενων έργων χερσαίων και εναλίων σε όλη την έκταση του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, να πραγματοποιηθούν βάσει  Μνημονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας που θα συναφθεί κατά το υπόδειγμα του Ν. 
4072/2012 που περιλαμβάνεται στην κατατεθείσα Σ.Μ.Π.Ε., καθώς και  ειδικών 
Μνημονίων εφόσον απαιτηθούν. Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων 
προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου κρίνονται αναγκαίες, θα 
προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

14. Βασικοί όροι για την υλοποίηση του αρχαιολογικού έργου είναι οι εξής:
α) Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, συντήρησης και 
ανάδειξης μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου τους, καθώς και η δαπάνη για τη 
λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας τους έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της αξιοποίησης ή και κατά  τη φάση της διενέργειας της έρευνας, των 
ανασκαφών, της διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων, 
τα οποία θα είναι ενδεχόμενο να επηρεαστούν από την κατασκευή κάθε έργου, 
βαρύνει στο σύνολό της τον κύριο του έργου. Ο ανωτέρω όρος ισχύει και δεσμεύει 
οποιονδήποτε μεταγενέστερο κύριο του έργου ή προστηθέντα αυτού (σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002), όπως αυτός θα εξειδικευτεί στο σχετικό 
Μνημόνιο.
β) Το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και τα έργα προστασίας, συντήρησης 
και ανάδειξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα και διαχείριση των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.A., οι Προϊστάμενοι των οποίων έχουν υπό την αποκλειστική 
διεύθυνση, εποπτεία και ευθύνη τους τις ανασκαφές, την κάθε είδους επιστημονική 
έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, 
μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη του κύριου του έργου 
στα επιστημονικά – αρχαιολογικά στοιχεία ή στην αξιοποίηση του ανασκαφικού 
υλικού, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση των αρμοδίων κατά 
περίπτωση Υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.A. Οι προϊστάμενοι των 
Π.Ε. ορίζουν τον υπεύθυνο αρχαιολόγο, ο οποίος είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας, για 
κάθε επιμέρους τμήμα του έργου. Ο κύριος του έργου, όπως αυτός κάθε φορά 
προκύπτει,  μπορεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια των εργασιών και να 
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παρακολουθεί την πορεία αυτών, αλλά δεν συνεργάζεται ούτε παρεμβαίνει στο έργο 
του Υπεύθυνου Αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
γ)  Η επικοινωνία και κάθε είδους αναγκαία συνεννόηση για οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύπτει σχετικά με την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου, 
θα γίνεται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. («Τμήμα Συντονισμού & 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών 
Προγραμμάτων» της Δ.Β.Μ.Α.) ή των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. και του ορισμένου από τον κύριο του έργου εκπροσώπου του.  Ο βασικός 
προγραμματισμός του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας και ανάδειξης 
μνημείων, καθώς και οι προβλεπόμενοι τμηματικοί προγραμματισμοί να 
αποστέλλονται στον κύριο του έργου, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) 
ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματός του συνοδευόμενου από πλήρη 
φάκελο στο «Τμήμα Συντονισμού & Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και 
Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων» της Δ.Β.Μ.Α., από τις αρμόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. μέσω της Διεύθυνσης Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙ.Π.Κ.Α.), της Διεύθυνσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Δ.Β.Μ.Α.), της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων  και Τεχνικών Έργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.)  και της Διεύθυνσης Προστασίας και 
Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
δ) Για την κατάρτιση του βασικού προγραμματισμού-προϋπολογισμού, η αρμόδια 
Περιφερειακή Υπηρεσία δύναται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., να πραγματοποιεί προκαταρκτικές δοκιμαστικές τομές 
και έρευνες με δαπάνες του κυρίου του έργου, εντός της περιοχής εκτέλεσης έργου. 
Στην περίπτωση αυτή, το ΥΠ.ΠΟ.Α. δια του «Τμήματος Συντονισμού & 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών 
Προγραμμάτων» της Δ.Β.Μ.Α., ενημερώνει τον κύριο του έργου για το βασικό 
προγραμματισμό-προϋπολογισμό εντός 50 ημερολογιακών ημερών.
ε) Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων όλες οι εργασίες να διακόπτονται  και να 
ακολουθεί ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002 “Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, από τα 
αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η περαιτέρω πορεία των έργων κατόπιν 
γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
στ)  Εντός  δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της σωστικής 
ανασκαφής οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. αποστέλλουν  τον 
σχετικό φάκελο της υπόθεσης στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., 
προκειμένου το θέμα να εισαχθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στην επόμενη 
προγραμματισμένη Συνεδρία του αρμόδιου κεντρικού γνωμοδοτικού οργάνου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 50 του Ν. 3028/2002, ώστε να μην υπάρχουν 
καθυστερήσεις στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα του 
έργου.
ζ) Η ανασκαφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση (τήρηση ημερολογίων ανασκαφής, 
καθαρισμός και συντήρηση ευρημάτων, καταγραφή, φωτογράφηση, αποτύπωση και 
τεκμηρίωση, καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστημονικής έκθεσης συνοδευόμενης 
από κατάλογο ευρημάτων) καλύπτεται από δαπάνες του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
37 του Ν. 3028/2002, που αφορά στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3028/2002.
η) Ο καθορισμός και η  ειδικότητα καθώς και τα προσόντα του αναγκαίου 
επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών 
ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου, γίνεται από την αρμόδια Κεντρική 
Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α. διά του  «Τμήματος Συντονισμού & Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων» 
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της Δ.Β.Μ.Α., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και 
κοινοποιείται στον κύριο του έργου, μαζί με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που 
μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την πορεία και το είδος των εργασιών που 
απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας. Η πρόσληψη του ανωτέρω 
προσωπικού γίνεται από τον κύριο του έργου, όπως αυτός κάθε φορά προκύπτει και 
απαιτεί σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
θ) Ο κύριος του έργου και ο ανάδοχος μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας των εργαζομένων και τρίτων.
ι) Η δημοσίευση των αρχαιοτήτων που θα έρθουν στο φως με τις αρχαιολογικές 
ανασκαφές είναι υποχρέωση, ευθύνη και δικαίωμα αποκλειστικά της Περιφερειακής 
Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διενήργησε την σωστική ανασκαφή, σύμφωνα με 
την κείμενη Νομοθεσία. 

ια) Οι μελέτες που θα απαιτηθούν, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου, για την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων στη ζώνη του τεχνικού έργου και του εξασφαλισμένου για τις 
ανάγκες του χώρου και οι οποίες θα εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του ΥΠ.ΠΟ.A., είτε 
με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είτε με ανάθεση από τον κύριο του έργου σε 
εξειδικευμένο γραφείο μελετών, θα βαρύνουν τον κύριο του έργου.
ιβ) Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των 
μνημείων, όπου κρίνονται αναγκαίες, θα προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε 
τεχνικού έργου.

15. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου με τα συνοδά στοιχεία αυτού να υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ΥΠ.ΠΟ.Α.

16. Για όλες τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση Κ.Υ.Α. για την έγκριση : α) των 
περιοχών πολεοδόμησης, β) των ζωνών ανάπτυξης, γ) έγκρισης οργάνωσης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου,  καθώς και των λιμενικών έργων θα γνωμοδοτήσουν οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 “Για την Προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.

Εσωτ. Διανομή: ΔΙΠΚΑ, Α1
   ΔΒΜΑ, Β1, Β3
  Γραμματεία του Κ.Α.Σ. και Σ.Μ.
  Γραμματεία του Κ.Σ.Ν.Μ.

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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