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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για έναρξη, κατά το έτος 2020, αρχαιολογικής 
έρευνας στην άνω Μεσσηνία, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Μεσσηνίας, στο πλαίσιο πενταετούς 
προγράμματος 2020-2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:

1. Toν Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης."

2. To Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 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 ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 (ΦΕΚ 485/Υ.Ο.Δ.Δ./26-
07-2019) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

7. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» 

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/97550/263/5-03-2018 (ΦΕΚ 970/Β΄/19-03-18) Υ.Α. 
Έννοια της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, προϋποθέσεις και διαδικασία 
αδειοδότησης συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και κανονισμός των 
συστηματικών ανασκαφών».

9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/432596/309866/9548/1396/6-09-
2018 εγκύκλιο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την αδειοδότηση 
συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα».

10. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε 
ομόφωνα στη 23/16.6.20 (θέμα 8ο) Συνεδρία του

11. Το υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ/ ΤΕΕΑΕΙ/ 14588/ 99489/ 2997/ 515/ 20. 3.20 
έγγραφο της ΓΔΑΠΚ περί τήρησης κανόνων υγιεινής σε χώρους έρευνας και 
μελέτης αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Χορηγούμε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου άδεια έναρξης, κατά το έτος 2020, αρχαιολογικής έρευνας 
(επιφανειακή, γεωφυσική, γεωμορφολογική, δοκιμαστικές τομές μικρής κλίμακας, 
πυρηνοληψίες), στην άνω Μεσσηνία, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Μεσσηνίας στο πλαίσιο 
πενταετούς προγράμματος (2020-2024), υπό τη διεύθυνση της Δρος Ελένης Ζυμή, 
Επίκουρης Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
της Δρος Ευαγγελίας Μηλίτση – Κεχαγιά, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα για το έτος (2020) θα περιλάβει συνολικά τις παρακάτω εργασίες :
 Eκτεταμένη επιφανειακή επισκόπηση σε ολόκληρη την προς έρευνα περιοχή όπως 

οριοθετείται στον υποβληθέντα χάρτη. 
 Eργασίες καθαρισμού 
 Αποτύπωση αρχαίων καταλοίπων και γεωμορφολογική χαρτογράφηση της 

περιοχής με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ),
 Aεροφωτογράφιση με τηλεσκοπικές μεθόδους.
 Δημιουργία βάσης των αρχαιολογικών δεδομένων και των γεωδεδομένων.

Η άδεια χορηγείται με τους εξής όρους: 

1. Το ερευνητικό πρόγραμμα να διεξαχθεί στην περιοχή που ορίζεται στον 
υποβληθέντα χάρτη, ο οποίος συνοδεύει το αίτημα και οι εργασίες πεδίου να 



διεξαχθούν κατόπιν έγκαιρης ειδοποίηση της ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς την ακριβή 
ημερομηνία έναρξης αυτών και να μην υπερβαίνουν τις οχτώ εβδομάδες. 

2. Να κατατεθεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων φορέων 
πριν την έναρξη της έρευνας, το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά τις προβλεπόμενες 
εργασίες και θα ρυθμίζει όλα τα επιμέρους θέματα σχετικά με τον τρόπο 
διενέργειας της έρευνας, τους συμμετέχοντες, την κατάθεση, μελέτη και 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας κ.λπ.

3. Να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων από τα οποία 
διέρχεται η ερευνητική ομάδα και να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη τους για 
οποιαδήποτε εργασία τυχόν διεξαχθεί σε ιδιόκτητο χώρο. Αντιστοίχως, να 
εξασφαλιστεί η έγκριση της δασικής υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

4. Οι περιοχές των γεωφυσικών ερευνών καθώς και οι θέσεις των προβλεπόμενων 
δοκιμαστικών τομών και πυρηνοληψιών να ορίζονται σαφώς σε χάρτη κατά τα έτη 
διεξαγωγής τους. 

5. Να συνταχθεί τοπογραφικός χάρτης στον οποίο να ενταχθούν τα υφιστάμενα 
μνημεία. 

6. Ενδεχόμενες στερεωτικές ή αναστηλωτικές επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, να 
υλοποιηθούν από την ΕΦΑ Μεσσηνίας, ύστερα από εκπόνηση και έγκριση των 
σχετικών μελετών.

7. Τα ευρήματα να μεταφέρονται με ευθύνη των υπευθύνων του προγράμματος 
στους αποθηκευτικούς χώρους, όπως αυτοί δηλώνονται στο αίτημα, έπειτα από 
συνεννόηση με την ΕΦΑ Μεσσηνίας ως προς τις διαδικασίες καταγραφής, μελέτης, 
συντήρησης και τακτοποίησης τους. 

8. Ως προς τις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και αναλύσεις υλικού, να τηρηθούν τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ ΔΣΑΝΜ/ 217149/ 140435/ 2243/ 
9.6.17 Εγκύκλιο.

9. Οι επικεφαλείς των ομάδων εργασίας του προγράμματος να καταθέτουν κατ’ έτος 
στην ΕΦΑ Μεσσηνίας αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματα των επιφανειακών 
και γεωφυσικών ερευνών καθώς και των ανασκαφικών και ερευνητικών εργασιών, 
συνοδευόμενη από σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, λεπτομερή 
κατάλογο των ευρημάτων, καθώς και τα κατά περίπτωση φύλλα ημερολογίου. 
Επιπλέον να κατατίθεται ετησίως στην ΕΦΑ Μεσσηνίας ενημερωμένο και 
συμπληρωμένο με τα νέα δεδομένα, αντίγραφο του τοπογραφικού χάρτη με τα 
υφιστάμενα μνημεία.

10. Μετά το πέρας των εργασιών της ερευνητικής περιόδου 2020 να κατατεθεί στη 
Δ.Π.Κ.Α και στη Δ.Β.Μ.Α. αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων όλων των 
εργασιών πεδίου, συνοδευόμενη από σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση, 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης 
αφορά στα πορίσματα της εν λόγω έρευνας.

11. Σε περίπτωση ανακοίνωσης στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο αποτελεσμάτων της 
έρευνας, να προηγηθεί γραπτή ενημέρωση, με σύντομο εποπτικό υλικό, προς τη 
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς διά της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

12.  Να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 36, 38 και 39 του Ν. 3028/02 «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 
153/Α/28.02.2002) και τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΑΤΝΕΚΕ /97550 



/263/ 05.03.18 Υ. Α. και στην υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ/ ΔΠΚΑ, ΔΒΜΑ/ ΤΕΕΑΕΙ 
/432596/ 309866/ 9548/ 1396/ 06.09.18 εγκύκλιο.

Εσωτερική διανομή: ΔΠΚΑ / ΤΕΕΑΕΙ, ΔΒΜΑ/ ΤΕΕΑΕΙ, Τμ. Γραμματείας ΚΑΣ/ ΣΜ
                            
    
                                                                Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
                                                                     Αρχαιοτήτων Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
                                                                                         

                                                                        Πολυξένη Αδάμ - Βελένη

                                                                           

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
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