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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΝΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης
του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «TELEIMPEX
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ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
− LOGISTICS» με δ.Τ. «TELEIMPEX A.E.» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ..........
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ΩΝ» με το δ.τ. «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.», στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλλη−
λης για άσκηση των ιατρών. ................................................
Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»,
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Με την αριθμ. 12051/ΥΠΕ/5/01927/Ε/Ν. 3299/2004/18−3−2011
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδο−

χειακής μονάδας 4 αστέρων, στη θέση «Καμίνια» του Δ.Δ.
Μύτικα του Δήμου Αλυζίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας,
συνολικής δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι δύο
χιλιάδων ευρώ (4.022.000 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 46% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενή−
ντα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (1.850.120 €).
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το
ποσό των 1.836.320 €, ήτοι ποσοστό 46%, που αναλογεί
στην αρχική επένδυση ύψους 3.992.000 € και από το
ποσό των 13.800 €, ήτοι ποσοστό 46%, που αναλογεί
στις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους
30.000 €.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι οκτώ (28)
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε είκοσι τέσ−
σερις (24) Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 2−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του
κόστους και έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «TELEIMPEX ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ − LOGISTICS» με
δ.Τ. «TELEIMPEX A.E.» η οποία έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 12367/ΥΠΕ/4/00437/Ν. 3299/04/21−3−2011
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − ορι−
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «TELEIMPEX
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ − LOGISTICS» με
δ.τ. «TELEIMPEX Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση νέου
αποθηκευτικού κέντρου logistics ηλεκτρονικού και ηλε−
κτρολογικού υλικού για εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών της
καθώς και για παροχή υπηρεσιών logistics σε τρίτους,
στη θέση Μαντριά Μασούρη του Δήμου Φυλής του Νομού
Αττικής, με τους εξής όρους:
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α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκα−
τομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα οκτώ ευρώ (6.145.968,00 €).
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα
ευρώ (2.090.880,00 €), που αποτελεί ποσοστό 34,02%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα μιας χιλιάδων ογδόντα
οκτώ ευρώ (2.151.088,00 €), που αποτελεί ποσοστό 35,00%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (1.904.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 30,98%, του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Την πιστοποίηση 40,53 ΕΜΕ έναντι 44,14 ΕΜΕ στην
εγκριτική απόφαση.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 27−8−
2009.
ζ) Την από 20−1−2011 (Πρακτικό 554) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του
Ν. 3299/04.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα μιας
χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.171.088,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»
με το δ.τ. «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.», στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 60363/ΥΠΕ/5/01777/Ε/Ν. 3299/2004/29−12−2010
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ» με το δ.τ. «ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην επέκταση εγκαταστάσεων
παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυσίδας αρχείων και
εγγράφων προς τρίτους (3rd party logistics) με δημιουρ−
γία νέων αποθηκευτικών χώρων (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ:
9251, 6311, 6312, 6412) στο Νομό Αττικής, συνολικής δα−
πάνης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (1.350.800,00 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 32%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακόσιες τριάντα δύο
χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ (432.256,00 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις πλήρους απασχόλησης ή 7,00 νέες ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής; 25/11/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ. 32475
(4)
Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης
για άσκηση των ιατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων»
(ΦΕΚ Α΄ 258).
β. Του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34)
γ. Του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 143 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ. Του άρθρου 2 του Ν. 1794/1988: Κύρωση Συμφωνίας
της Ελλάδας−Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα
της δημόσιας υγείας ( ΦΕΚ Α΄ 145).
ε. Του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 176).
στ. Του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76).
ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Το με αρ. φακ. Υ.Υ.3.8.01.8.1 (14)/22−5−2009 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας Κύπρου.
3. Την αριθμ. 940/ 4−2−2011 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε την ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ με την οποία αναγνωρίζεται η ακόλουθη νοσοκο−
μειακή μονάδα, ως κατάλληλη για την άσκηση γιατρών
στην αναφερόμενη ειδικότητα:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ
Καρδιολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών στην ειδι−
κότητα της Καρδιολογίας για δύο (2) χρόνια ως εξής:
Δεκατέσσερις (14) μήνες στην Κλινική Καρδιολογία
Πέντε (5) μήνες στο Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογρα−
φίας−Doppler.
Δύο (2) μήνες στη Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσι−
ολογία−Holter.
Τρεις (3) μήνες στην Κόπωση και Πυρηνική Καρδιο−
λογία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534
(5)
Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Με−
γάλα Δημόσια Έργα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 «Τμήματα Αμειβομένων
Αθλητών − Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/1991).
β) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 28/Α΄/1994).
γ) Του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α΄/
14.11.2000).
δ) Του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιο−
τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ
153/Α΄/26.06.2002).
ε) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007),
όπως συμπληρώθηκε στα άρθρα 4 και 10 (παρ.15) με το
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2012 κα
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2010).
στ) Του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση Συστήματος προ−
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
234/Α΄/2009).
ζ) Του άρθρου 43 του Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανά−
πτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 219/Α΄/2010).
η)Του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογι−
κών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α΄/23.03.1992).
θ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του ΥΠΠΟ» (ΦΕΚ
146/Α΄/13.06.2003).
ι) Του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ 134/A΄/19.07.2004).
ια) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22.04.2005).
ιβ) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
07.10.2009) και του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).
2. Με σεβασμό στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.
3. Το γεγονός ότι το παρόν είναι αποτέλεσμα δια−
βουλεύσεων και σχετικών συνεννοήσεων μεταξύ του
Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων
Έργων και’Εργων Παραχώρησης, του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Σέργιου Λαμπρόπουλου
και της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού, κας Λίνας Μενδώνη.
Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακό−
λουθα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί η πε−
ριγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών και του
τρόπου για:
α. Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και ανα−
σκαφών κατά τη φάση κατασκευής Δημοσίων Συγχρη−
ματοδοτούμενων Έργων, καθώς και της προστασίας των
αρχαιολογικών ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης,
συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης τους, δυνάμει
των διατάξεων του Ν. 3028/02.
β. Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών
ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται
στους χώρους κατασκευής εντός της ζώνης απαλλο−
τρίωσης των βασικών και συνοδών έργων, δυνάμει των
διατάξεων του ως άνω Νόμου.
γ. Την προστασία μνημείων που ενδέχεται να επη−
ρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής, δυνάμει των
διατάξεων του ως άνω Νόμου.
2. Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η διευκόλυν−
ση, η συστηματοποίηση και η επιτάχυνση των αρχαιο−
λογικών εργασιών, καθώς και των εργασιών προστασίας
και ανάδειξης των μνημείων, στο πλαίσιο κατασκευής
Δημοσίων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
3. Όλοι οι όροι του παρόντος Μνημονίου συνομολο−
γούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση αυτών πρέπει
να γίνει εγγράφως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας και της διοικητικής διαδικα−
σίας που διέπουν την προστασία των αρχαιοτήτων, οι
οποίες επ’ ουδενί θίγονται από το παρόν.
4. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρείται με
κοινή απόφαση των μερών προκειμένου να γίνουν τρο−
ποποιήσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 1ο
Όροι της συνεργασίας
1. Ο βασικός προγραμματισμός του αρχαιολογικού έρ−
γου και των έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, καθώς και οι
προβλεπόμενοι τμηματικοί προγραμματισμοί αποστέλ−
λονται στον Κύριο του Έργου από τις αρμόδιες Περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟΤ. μέσω της Διεύθυνσης
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Δ.Π.Κ.Α.), της
Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτή−
των (Δ.Β.Μ.Α.), της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων (Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.) και της
Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς (ΔΙ.ΝΕ.Σ.Α.Κ.) του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι οποίες τα
θέτουν υπόψη της Επιτροπής του ΥΠ.ΠΟΤ για το Συ−
ντονισμό των Αρχαιολογικών Ερευνών που διεξάγονται
στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων.
2. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων
προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης μνημείων, αρχαι−
ολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τα οποία διενερ−
γούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός της ζώνης
κατάληψης του τεχνικού έργου και επί απαλλοτριωμένων
ακινήτων για τις ανάγκες του τεχνικού έργου, καθώς
και η δαπάνη των εργασιών προστασίας, συντήρησης
και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων ή μνημείων,
τα οποία θα είναι δυνατόν να επηρεαστούν από την
κατασκευή του τεχνικού έργου, βαρύνει στο σύνολο της,
σύμφωνα και με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002 και
την εγκύκλιο αρ. 3785/22.06.2010 της Γ.Γ. Πολιτισμού του
ΥΠ.ΠΟ.Τ., τον γενικό προϋπολογισμό του έργου.
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3. Το αρχαιολογικό ανασκαφικό έργο, καθώς και τα
έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης ανήκουν
στην αρμοδιότητα και διαχείριση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., οι Προϊστάμενοι των οποίων
έχουν υπό την αποκλειστική διεύθυνση, εποπτεία και
ευθύνη τους τις ανασκαφές, την κάθε είδους επιστημο−
νική έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίωση,
αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και δημοσίευση
των ευρημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη του Κύριου του
Έργου ή του Αναδόχου στα επιστημονικά − αρχαιολογι−
κά 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.Τ.
4. Οι μελέτες που θα απαιτηθούν, κατόπιν γνωμοδό−
τησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για την
προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη μνημείων
και αρχαιολογικών χώρων στη ζώνη του τεχνικού έργου
και του απαλλοτριωμένου για τις ανάγκες του χώρου
και οι οποίες θα εκπονηθούν υπό την επίβλεψη του
ΥΠ.ΠΟ.Τ., είτε με πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού,
είτε με ανάθεση σε εξειδικευμένο γραφείο μελετών, το
οποίο θα προκύψει μέσω των κατά νόμον οριζομένων
διαδικασιών, θα βαρύνουν τον Κύριο του Έργου.
5. Οι συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που τυχόν θα
απαιτηθούν για την προστασία, ανάδειξη και προβολή
σημαντικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που
ενδεχομένως αποκαλυφθούν, θα αποτελέσουν, με πρό−
ταση του ΥΠΠΟΤ, θέμα συζήτησης και κοινής απόφασης
με τον Κύριο του έργου.
6. Η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προ−
στασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου κρίνονται
αναγκαίες, θα προηγούνται της έναρξης οποιουδήποτε
τεχνικού έργου.
Άρθρο 2ο
Προγραμματισμός της Αρχαιολογικής Έρευνας
1. Ο Κύριος του ‘Epyou υποχρεούται να ενημερώνει
το ΥΠ.ΠΟΤ. δύο μήνες πριν την έναρξη των εργασιών
κατασκευής του έργου, καθώς και να παράσχει το χρο−
νοδιάγραμμα και τον σχεδιαζόμενο προγραμματισμό
των τμημάτων που θα κατασκευαστούν κατά προτε−
ραιότητα.
Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι αρμόδιες
Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ ενημερώνουν τον Κύ−
ριο του Έργου για τον «βασικό προγραμματισμό − προ−
ϋπολογισμό» των εργασιών της αρμοδιότητάς τους, οι
οποίες προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος να χρη−
ματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του έργου.
Αυτός θα περιλαμβάνει:
— Τις περιοχές διέλευσης του έργου, όπου απαιτούνται
αρχαιολογικές έρευνες με δοκιμαστικές τομές, καθώς
και τα υφιστάμενα μνημεία τα οποία ενδέχεται να επη−
ρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής.
— Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
και τον επικεφαλής αρχαιολόγο για κάθε τμήμα του
έργου.
— Τις τυχόν επιμέρους μελέτες προστασίας και συ−
ντήρησης μνημείων που θα απαιτηθούν.
— Τις υφιστάμενες υποδομές του ΥΠ.ΠΟ.Τ οι οποίες
είναι διαθέσιμες για την φύλαξη, συντήρηση κλπ τυχόν
ευρημάτων σε κάθε περιοχή.

— Κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των δαπανών
έρευνας στις γνωστές περιοχές που απαιτείται αρχαι−
ολογική έρευνα.
Τα παραπάνω θα εντοπίζονται σε γεωγραφικό υπό−
βαθρο με αποτυπωμένη την ζώνη απαλλοτρίωσης
του έργου, το οποίο θα προμηθεύσει ο Κύριος του
Έργου.
Ο «βασικός προγραμματισμός−προϋπολογισμός» θα
τροποποιείται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,
τους τμηματικούς προγραμματισμούς, καθώς και τα ευ−
ρήματα των ερευνών ανά 6μηνο με ευθύνη του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
και σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου.
2. Οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι του ΥΠ.ΠΟ.Τ. θα πα−
ρακολουθούν όλες τις χωματουργικές εργασίες, συμπε−
ριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών
εκχωματώσεων, των εκσκαφών, των διαμορφώσεων
χώρων και των επιχωματώσεων, σε όλα τα τμήματα
του έργου.
Τα συνερνεία για την εκτέλεση των παραπάνω εργα−
σιών οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των εντεταλ−
μένων υπαλλήλων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ως προς τον τρόπο και
τα μέσα των εργασιών, καθώς και, όπου απαιτείται, ως
προς το είδος των μηχανημάτων.
3. Στην περίπτωση, όπου το τεχνικό έργο διέρχεται
από περιοχή, όπου δεν υπάρχουν ορατές αρχαιότη−
τες ή επιφανειακές ενδείξεις (όστρακα ή άλλα) και η
κατασκευή γίνεται με επίχωμα χωρίς κανενός είδους
εκσκαφική εργασία στην επιφάνεια του εδάφους, εκτός
από την απομάκρυνση των φυτικών γαιών ή και την
κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης, τότε επ’ ουδενί δεν
διενεργείται δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα. Στην πε−
ρίπτωση που αποκαλυφθούν κατά την απομάκρυνση
των φυτικών γαιών αρχαιολογικές ενδείξεις, τότε διε−
ξάγεται δοκιμαστική έρευνα.
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη αρχαι−
οτήτων, η εκσκαφή με μηχανικά μέσα θα διακόπτεται και
θα ακολουθεί ανασκαφική έρευνα, όπως περιγράφεται
παρακάτω στο άρθρο 3. Σε διαφορετική περίπτωση
και μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών
ο χώρος θα παραδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για την εκτέλεση του έργου. Στα πλαίσια
αυτά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. προωθούν
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (το πολύ εντός 15ημέρου)
τη διαδικασία παραπομπής των σχετικών θεμάτων στο
Κ.Α.Σ. ή το Κ.Σ.Ν.Μ., ώστε να μην υπάρχουν καθυστε−
ρήσεις στην απόδοση των χώρων και να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα του έργου.
5. Για την αποφυγή καθυστερήσεων, οι χώροι, στους
οποίους πρόκειται να διεξαχθεί αρχαιολογική έρευνα,
πρέπει να παραδίδονται άμεσα με ευθύνη του Κυρίου
του έργου περιφραγμένοι και ελεύθεροι από παντός
τύπου δίκτυα, βλάστηση ή νεώτερες κατασκευές.
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη απορροής
των όμβριων υδάτων και αντιστήριξης πρανών παρακεί−
μενων κτισμάτων και οδών, σε περίπτωση ανασκαφικής
έρευνας.
6. Για την επιτάχυνση και αποτελεσματική διενέρ−
γεια της έρευνας, απαραίτητο στοιχείο είναι η έγκαι−
ρη εξασφάλιση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, της
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής από τον Κύριο
του Έργου.
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Άρθρο 3ο
Έκταση και η διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας
1. Εάν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών ανασκα−
φών ή κατά την διάρκεια των εργασιών, σε οποιοδήποτε
τμήμα του έργου, διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων,
οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει
σωστική ανασκαφική έρευνα.
2. Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων Περιφερειακών Υπη−
ρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ., πριν από την έναρξη κάθε ανασκα−
φής ή άλλου αρχαιολογικού έργου, αποφαίνονται κατά
προκαταρκτική εκτίμηση για τη χρονική διάρκεια της
έρευνας ή της επέμβασης, καθώς και για τον αναγκαίο
αριθμό προσωπικού κατά ειδικότητα, σε συνεργασία
με τον Κύριο του Έργου, ώστε να τηρούνται, όσο είναι
δυνατόν, οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του Έρ−
γου. Μετά την εμφάνιση αρχαιοτήτων και, ανάλογα με
την έκταση του σκάμματος, τα προβλεπόμενα βάθη, το
είδος των ευρημάτων και τις ενδεχόμενες δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός
του χρόνου περάτωσης του ανασκαφικού έργου.
3. Κατά τη διάρκεια των ερευνών θα τηρείται ημε−
ρολόγιο εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον
επικεφαλής αρχαιολόγο και στο οποίο θα καταγρά−
φονται:
α. Οι εργαζόμενοι κατά ειδικότητα και η ανάθεση ερ−
γασίας.
β. Οι απαραίτητες μεταφορές ή άλλες εργασίες.
γ. Οι διακοπές εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών ή
άλλων προβλημάτων.
4. Σε μηνιαία βάση θα παραδίδεται στον Κύριο του
Έργου απολογιστική−προγραμματική έκθεση που θα
περιέχει:
α. Τον αριθμό των εργαζομένων και των ημερομι−
σθίων.
β. Λοιπά έξοδα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Κυ−
ρίου του Έργου.
γ. Συνοπτική περιγραφή των ανασκαφικών αποτελε−
σμάτων που θα αποτυπώνονται στο γεωγραφικό υπό−
βαθρο.
δ. Εκτίμηση ως προς την τήρηση του προγραμματι−
σμού που θα αποτυπώνεται και στο γεωγραφικό υπό−
βαθρο σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να εμφαίνονται η
μορφή του έργου, τα όρια απαλλοτρίωσης και ο κάν−
ναβος ανασκαφής.
ε. Αιτήματα για επαναπροσδιορισμό του χρόνου ή επέ−
κταση των εργασιών, καθώς και θέματα που αφορούν
στην καταγραφή, συντήρηση, τεκμηρίωση κλπ, συνοδευ−
όμενα πάντα με τον αναγκαίο προϋπολογισμό.
5. Τη διεύθυνση, επιστημονική εποπτεία και ευθύνη
κάθε είδους αρχαιολογικού έργου ή εργασίας, όπως της
επιφανειακής έρευνας, των δοκιμαστικών τομών και της
σωστικής ανασκαφής, έχει ο αρμόδιος κατά περίπτωση
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ο
οποίος προγραμματίζει και συντονίζει το αρχαιολο−
γικό έργο και συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου
και τους εκπροσώπους του Αναδόχου για την επίλυση
όλων των προβλημάτων. Αναθέτει επίσης καθήκοντα σε
αρχαιολόγους πεδίου, επικεφαλής των οποίων ορίζεται,
αναλόγως και κατά τη δυνατότητα της Περιφερειακής
Υπηρεσίας, αρχαιολόγος της Υπηρεσίας με μόνιμη ή
αορίστου χρόνου σχέση εργασίας.
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6. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων οφείλουν να συνεργά−
ζονται στενά μεταξύ τους, όπως και με τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.,
ώστε να συντονίζουν τις δράσεις τους, προκειμένου
να αποφεύγονται χρονοτριβές και γραφειοκρατικά
κωλύματα.
7. Ο Κύριος ή και ο Ανάδοχος του Έργου οφείλουν
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πα−
ρακολούθηση και την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στα
υφιστάμενα μνημεία, τα οποία γειτνιάζουν με τη ζώνη
κατάληψης του έργου. Την ευθύνη και τη δαπάνη απο−
κατάστασης των μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου
αναλαμβάνει ο Κύριος του Έργου. Όπου οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. κρίνουν αναγκαίο, θα υπάρχει
ενόργανη παρακολούθηση των παραμορφώσεων, (στα−
τικών και δυναμικών), ώστε να αποφευχθούν βλάβες σε
μνημεία και κτίρια.
Άρθρο 4ο
Ανασκαφική − αρχαιολογική τεκμηρίωση
Η ανασκαφική και αρχαιολογική τεκμηρίωση (τήρηση
ημερολογίων ανασκαφής, καθαρισμός και συντήρηση
ευρημάτων, καταγραφή, φωτογράφηση, αποτύπωση και
τεκμηρίωση καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστημονι−
κής 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.
Άρθρο 5ο
Αποτύπωση των ευρημάτων
1. Στα τμήματα της επιφανειακής έρευνας, των δοκι−
μαστικών τομών και της ανασκαφής απαιτείται απα−
σχόληση συνεργείου αποτύπωσης, που θα απαρτίζεται
από τοπογράφο και σχεδιαστές, για να αποτυπώνονται
τα ευρήματα με την υπόδειξη του αρχαιολόγου πεδίου
εγκαίρως και με ακρίβεια (συμβατικά και ψηφιακά) και να
εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η απρόσκοπτη συνέχιση
της ανασκαφής.
2. Η ομάδα παρακολούθησης της ανασκαφής, με τη
συμμετοχή έμπειρου σε αποτυπώσεις αρχιτέκτονα και
αρχισχεδιαστή Η/Υ, καταρτίζει τα γενικά σχέδια κάθε
τμήματος, τα οποία θα πιστοποιούνται από τον Προϊ−
στάμενο της αρμόδιας Εφορείας και θα κατατίθενται
στο αρχείο σχεδίων της αρμόδιας Περιφερειακής Υπη−
ρεσίας του ΥΠ.ΠΟΤ. Οι ανάγκες για την αποτύπωση
των ευρημάτων θα προσδιορίζονται σε σχετικό αίτημα
του επιβλέποντος αρχαιολόγου προς τον Κύριο του
Έργου και θα περιλαμβάνονται στη συνέχεια στη μη−
νιαία απολογιστική έκθεση και στον προγραμματισμό−
προϋπολογισμό (Άρθρο 3). Τη δαπάνη αποτύπωσης των
ευρημάτων αναλαμβάνει ο Κύριος του Έργου.
Άρθρο 6ο
Φωτογράφιση των ευρημάτων
1. Η λήψη φωτογραφιών τεκμηρίωσης γίνεται από
τους αρχαιολόγους πεδίου. Οι γενικές λήψεις, βιντε−
οσκοπήσεις, ειδικές φωτογραφίσεις ευρημάτων και
χώρων (αεροφωτογραφίες), η ηλεκτρονική επεξερ−
γασία τους και οι εκτυπώσεις ανατίθενται με δαπάνη
του Κυρίου του Έργου σε εξειδικευμένους φωτογρά−
φους.
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2. Όλο το φωτογραφικό υλικό με σχετικούς καταλό−
γους θα παραδίδεται από την ομάδα παρακολούθησης,
αφού συσχετισθεί με την τελική έκθεση και τον κατάλο−
γο ευρημάτων στο αρχείο φωτογραφιών της αρμόδιας
Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟΤ. Τη δαπάνη φω−
τογράφησης των ευρημάτων αναλαμβάνει ο Κύριος του
Έργου. Τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται σε σχετικές
υπηρεσιακές εντολές και θα τελούν υπό την έγκριση του
Κύριου του Έργου με τον σχετικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 7ο
Αποθήκευση, συντήρηση
και τεκμηρίωση κινητών ευρημάτων
1. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευνας, των
δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής αποθηκεύο−
νται, συντηρούνται και τεκμηριώνονται με ευθύνη των
αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ. από
κατάλληλο προσωπικό στα εργαστήρια τους ή σε χώ−
ρους που θα δημιουργηθούν, εάν τα εργαστήρια αυτά
δεν επαρκούν για την υποδοχή των νέων ευρημάτων.
Η ανάγκη εξεύρεσης, ενοικίασης ή κατασκευής νέων
χώρων αποθήκευσης, η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού
συντήρησης, η ανάγκη εξοπλισμού επιπλέον εργαστηρί−
ων και το οριστικό χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης
των σχετικών δαπανών από τον Κύριο του Έργου, θα
αποτελέσουν θέμα συζήτησης και συναπόφασης των
αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟΤ. με τον Κύριο του
Έργου, μετά από σχετικό αίτημα των υπηρεσιών του
ΥΠ.ΠΟΤ. με δαπάνη του Κυρίου του Έργου.
2. Ο Κύριος του Έργου θα εξασφαλίσει το ειδικευμένο
και βοηθητικό προσωπικό συντήρησης, καθώς και την
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (μηχανήματα, εργαλεία
και υλικά) καθ’ όλο το διάστημα που διαρκεί η ανασκαφή
και ύστερα από συνεννόηση με τους Προϊσταμένους
των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
και έγκριση του Κύριου του Έργου για εύλογο χρονικό
διάστημα πέραν αυτής, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους
6 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελική ανασκα−
φική έκθεση και ο κατάλογος των ευρημάτων.
3. Τα κινητά ευρήματα της επιφανειακής έρευνας, των
δοκιμαστικών τομών και της ανασκαφής μεταφέρονται
με μέριμνα των αρμοδίων Εφορειών, με ειδικά διατι−
θέμενο από τον Κύριο του Έργου κατάλληλο μεταφο−
ρικό μέσο στις αρχαιολογικές αποθήκες των Περιφε−
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ή στους χώρους που
θα εξασφαλιστούν για το σκοπό αυτό από τον Κύριο
του Έργου σύμφωνα με την παράγραφο 1, προσωρινά,
μέχρι την εξεύρεση από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. κατάλληλου χώ−
ρου. Επιπλέον, στην περίπτωση που ενδεχομένως θα
ανακύψουν ανάγκες μεταφοράς αρχαιοτήτων μεγάλου
βάρους ή όγκου (αρχιτεκτονικών μελών κλπ.) και συνα−
κόλουθα δαπάνες συντήρησης, φύλαξης, αποθήκευσης
και ασφάλισής τους, τις δαπάνες αναλαμβάνει ο Κύριος
του Έργου.
4. Με την ανεύρεση αρχαίων σε κάθε ανασκαφικό το−
μέα και, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία των
κινητών ευρημάτων, ο Κύριος του Έργου ή ο Ανάδοχος
μεριμνούν, για όσο χρόνο διαρκέσει η ανασκαφή, για τη
φύλαξη της περιοχής και οφείλουν για το σκοπό αυτό
να προσλαμβάνουν και να διαθέτουν, κατά τις ανάγκες,
φυλακτικό προσωπικό, που θα απασχολείται όλο το
24ωρο με εναλλασσόμενες βάρδιες.

5. Το σύνολο των δαπανών για τις αρχαιολογικές ερ−
γασίες, δηλαδή την παρακολούθηση των εκσκαφικών
εργασιών, τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την
έννοια του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και
του άρθρου 10 (παρ.15) του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄), και
τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων
έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του έρευνας,
ανασκαφών, διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών
ευρημάτων χρηματοδοτείται από τον Κύριο του Έρ−
γου. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών
υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού
της Δημοσίας Δαπάνης, εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από αιτιο−
λογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων
του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 8ο
Προστασία των αρχαιοτήτων
1. Για τη διατήρηση και την προστασία των αρχαιο−
τήτων που αποκαλύπτονται, εφαρμόζονται οι κείμενες
διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον Κύριο του Έργου.
2. Εάν για λόγους διατήρησης και προστασίας των
αρχαιοτήτων, απαιτηθούν τροποποιήσεις ως προς την
εκτέλεση της πορείας του έργου, μετά από Γνωμοδότη−
ση των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., ενημερώνεται
άμεσα ο Κύριος του Έργου, ώστε να υπάρξουν οι σχετι−
κές συνεννοήσεις και ενέργειες. Δεδομένου ότι οποιαδή−
ποτε τυχόν αλλαγή της χάραξης του μεγάλου δημόσιου
έργου, που θα συναποφασίζεται από τα συναρμόδια
Υπουργεία, θα προκαλούσε ανυπέρβλητα εμπόδια στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το
Δημόσιο μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης, θα ήταν
σκόπιμο, όπου αυτό είναι δυνατό, να εξετάζεται η δυ−
νατότητα απόσπασης αρχαίων και επανατοποθέτησης
τους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με δαπάνη του
Έργου, δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ
153/Α΄/26.06.2002).
3. Στην περίπτωση όπου, για οποιονδήποτε λόγο,
επέρχεται πρόωρη διακοπή ή λύση της σχετικής
σύμβασης κατασκευής του έργου, τα ευρήματα θα
καταχώνονται άμεσα με όρους και διαδικασία που
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού μετά από γνώμη του Κ.Α.Σ. ή του Κ.Σ.Ν.Μ.
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
Ν. 3028/2002.
Άρθρο 9ο
Προσωπικό
1. Το πάσης φύσεως αναγκαίο προσωπικό στα αρχαιο−
λογικά έργα, στη μεταφορά, καταγραφή και συντήρηση
των ευρημάτων, καθώς και στα έργα προστασίας και
ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστο−
ρικών τόπων, προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες Πε−
ριφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο αριθμός και η ειδικότητα του
προσωπικού ορίζονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ και κοινοποιούνται στον Κύριο
του Έργου, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του
παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων
επιθυμεί να επιταχύνει τις εργασίες σε κάποιο συγκε−
κριμένο τμήμα, ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες, δύνα−
ται να θέσει θέμα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού ή
υπερωριακής απασχόλησης. Το ΥΠΠΟΤ είναι υπεύθυνο
για την οργάνωση και την επίβλεψη των εργασιών κατά
την διάρκεια και της υπερωριακής απασχόλησης.
3. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, καθώς και
στα έργα προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιο−
λογικών χώρων και ιστορικών τόπων, υποχρεούνται να
εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται, λαμβάνο−
ντας εντολές και οδηγίες μόνον από τον Προϊστάμενο
της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.,
ο οποίος και ασκεί τον πάσης φύσεως έλεγχο στην
εργασία τους.
4. Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά έργα, σε θέματα
υγείας και ασφάλειας, εξομοιώνονται με το προσωπικό
του Κυρίου του Έργου.
5. Ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος μεριμνούν για
την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων
και τρίτων.
6. Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται είναι
αυτό των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, δηλαδή σε
πενθήμερη βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ημερή−
σια απασχόληση, που θα ανέρχεται σε επτάμισι ώρες
(7.30 π.μ. − 3.00 μ.μ.). Τα παραπάνω ισχύουν με την επι−
φύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
7. Θα υπάρξει μέριμνα από τον Κύριο του Έργου ή τον
Ανάδοχο για τη μετακίνηση επί καθημερινής βάσης του
προσωπικού από την έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων
προς τα σημεία των εργασιών, με την εξασφάλιση με−
ταφορικού μέσου, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί.
Άρθρο 10ο
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει τις ακόλουθες
κατηγορίες:
α. Γενική υποδομή, που περιλαμβάνει την δημιουργία
χώρου γραφείου και προσωρινού αποθηκευτικού χώρου
σε χωριστό οίκημα ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις
του Αναδόχου με τα απαραίτητα δίκτυα.
β. Υποδομή επιφανειακής έρευνας, δοκιμαστικών
τομών και ανασκαφής και τα απαραίτητα αναλώσιμα
υλικά.
2. Η κάλυψη των ανωτέρω θα εξασφαλίζεται από τον
Κύριο του Έργου ύστερα από αίτημα του αρμόδιου Προ−
ϊστάμενου της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
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Άρθρο 11ο
Καταβολή και εκδόσεις του αρχαιολογικού έργου
Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 6
του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002, οι απαιτούμενες δαπά−
νες για τη συντήρηση, τη φωτογράφηση, την καταγραφή
και τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού θα καλυφθούν
από τον Κύριο του Έργου, κατόπιν συμφωνίας με την
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
Τα μέρη θα συνεργαστούν για την ανάδειξη και δημο−
σίευση των αρχαιοτήτων που θα έλθουν στο φως με τις
αρχαιολογικές ανασκαφές σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία (άρθρο 39 του Ν. 3028/2002), καθώς και για τη
διατήρηση και προβολή των αρχαιολογικών μνημείων,
με κάθε μέτρο που θα κριθεί πρόσφορο (π.χ. εκδόσεις,
ημερίδες, εκδηλώσεις, μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις,
δημιουργία προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους
και σήμανση τους, μεταφορά και διατήρηση μνημείων
σε παρακείμενους χώρους κλπ.).
Άρθρο 12ο
Επι μέρους Μνημόνια
Συναντίληψης και Συνεργασίας
Για τα εκάστοτε Μεγάλα Δημόσια Συγχρηματοδοτούμενα
Έργα θα συντάσσονται τα αντίστοιχα Μνημόνια Συναντίλη−
ψης και Συνεργασίας, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν όλα
τα άρθρα του παρόντος Μνημονίου και θα περιέχουν τους
επί πλέον όρους, που θα αφορούν στο εκάστοτε Μεγάλο
Δημόσιο Έργο. Θα συνυπογράφονται από τους αρμόδιους
Γενικούς Διευθυντές του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Άρθρο 13ο
Εγγυήσεις
Την αρμοδιότητα και την εποπτεία τήρησης των όρων
του παρόντος Μνημονίου θα έχουν:
— οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρική Υπηρεσίας
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. συνεπικουρούμενες από την Επιτροπή του
ΥΠ.ΠΟ.Τ. για το Συντονισμό των Αρχαιολογικών Ερευνών
που διεξάγονται στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έρ−
γων, τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του και
— ο Κύριος του Έργου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του.
Άρθρο 14ο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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