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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Διεύθυνση:  Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 

Πληροφορίες:  Γραφείο Διεύθυνσης  

Τηλ.: 2131322262  

Ηλεκτρ. Δ/νση : dpkar@culture.gr 

 

 

 

 

                             

                         
 

 

 

ΚΟΙΝ: 
 

 

 

 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

Πολιτισμού  

3. Γ.Δ.Α.Π.Κ. 

4. Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. 

5. Δ.Β.Μ.Α. 

6. Δ.Α.Α.Μ. 

7. Δ.Α.Β.Μ.Μ. 

8. Γραμματεία Κ.Α.Σ.  

9. ΕΦ.Α. Πόλης Θεσσαλονίκης 

10.  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  

Λ. Μεσογείων 191-193  

11525 Αθήνα 

 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του αιτήματος της “Αττικό Μετρό Α.Ε.” σχετικά με την έγκριση μελέτης 

κατασκευής του Σταθμού "Βενιζέλου", με προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των 

αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

Α) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

Β) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού»  

Γ) του ΠΔ 4/2018 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού»,  

Δ) του N. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», 

E) του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32/Α/14-02-2020) «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις…», Άρθρο 17 «Τροποποίηση του Ν. 4622/2019». 
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        ΣΤ) του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

        Ζ) του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».   

       Η) του Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-08-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, αναθεωρημένη». 

2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 Απόφαση (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/485/26-

07-2019) «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού». 

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-01-2004(ΦΕΚ70/Β/20-01-2004)Υ.Α. 

«Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού». 

4. Την υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ/Γ.Γ.Π./ΓΔΑΠΚ/ΤΧΜΑΕ/10873/4953/408/180/24-01-2013 Υ.Α. 

5. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/45879/27147/1569/584/24-02-2014 Υ.Α. 

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/382/243/32/2/02-01-2015 Υ.Α. 

7.      Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΣΠΑΕΕ/41484/24488/1402/162/10-02-2017 Υ.Α. 

8.      Τα στοιχεία του φακέλου. 

9.      Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως 

διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 45/18.12.2019 Συνεδρία του (Θέμα 10). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνεται η μελέτη κατασκευής του Σταθμού "Βενιζέλου", αναπόσπαστου μέρους του έργου 

υποδομής (Μετρό Θεσσαλονίκης), την οποία υπέβαλε η "Αττικό Μετρό ΑΕ", με την προσωρινή 

απόσπαση των αρχαιοτήτων, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής, και την 

επανατοποθέτηση κάθε μιας από αυτές στην αυτή θέση, κατά ποσοστό 92%, μετά τη λήξη των 

εργασιών, συνεπώς τη διατήρησή τους στο περιβάλλον όπου βρέθηκαν, διότι έτσι επιτυγχάνεται ο 

μέγιστος δυνατός συνδυασμός της προστασίας και ανάδειξής τους με την ανάγκη έγκαιρης και 

ασφαλούς ολοκλήρωσης του προαναφερόμενου έργου υποδομής, χωρίς διακινδύνευση της 

ασφάλειας εργαζομένων και αρχαιοτήτων, καθώς και της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων. 

 

Η έγκριση χορηγείται με τους εξής όρους: 

1. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του σταθμού Βενιζέλου δεν θα ξεκινήσει εάν δεν έχουν 

επανατοποθετηθεί στη θέση τους, στο επίπεδο -1 του Σταθμού, οι προσωρινώς απομακρυνθείσες 

αρχαιότητες. 

2. Να κατατεθεί οριστική μελέτη εφαρμογής για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση στην 

αυτή θέση των αρχαιοτήτων, η οποία θα εκπονηθεί βάσει τρισδιάστατης αποτύπωσης, 

προκειμένου να εισαχθεί στο ΚΑΣ για την κατά Νόμο γνωμοδότηση. 

3. Να κατατεθεί, πριν την επανατοποθέτηση στην αυτή θέση, οριστική μελέτη προστασίας, 

στερέωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Να μην κατασκευαστεί ο διάδρομος θέασης στο 

μεσοπάτωμα, στο μέσο του αρχαιολογικού χώρου, έτσι ώστε να μην δεσπόζει αυτού, αλλά να 

παρέχεται η ευχέρεια συνολικής θέασης του χώρου, με την μετακίνησή του δυτικότερα, 

προκειμένου να χρησιμοποιείται προεχόντως για τον σκοπό αυτό και όχι ως υπόγεια διάβαση. 

4. Να κατατεθεί συνολική πρόταση φωτισμού ανάδειξης των αρχαιοτήτων στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να εισαχθεί στο ΚΑΣ για την κατά Νόμο γνωμοδότηση. 

5. Οι νέοι αποκτώμενοι χώροι της επιφάνειας του μεσοπατώματος (440 τ.μ.), καθώς και οι χώροι 

εμβαδού 150 τ.μ. στο επίπεδο -1 της νότιας πρόσβασης και 80 τ.μ. στο επίπεδο -2, να αποδοθούν 

σε αρχαιολογική χρήση, όπως ανάδειξη των αρχαιοτήτων που θα ανευρεθούν κατά τη συνέχιση 

της αρχαιολογικής έρευνας στα υποκείμενα στρώματα ή άλλους εκθεσιακούς σκοπούς. 
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6. Οι εργασίες απόσπασης και επανατοποθέτησης να γίνουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας ΕΦΑ 

Πόλης Θεσσαλονίκης. 

7. Μετά το πέρας εργασιών απόσπασης και αποθήκευσης των αρχαιοτήτων, που θα έχουν 

αποσπαστεί προσωρινά, να συνεχιστεί από την ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης η αρχαιολογική έρευνα 

στα υποκείμενα στρώματα, για τη διερεύνηση των παλαιότερων αρχαιολογικών φάσεων. 

8. Οι αρχαιότητες, που θα αποσπαστούν προσωρινά, να αποθηκευθούν μέχρι την οριστική 

επανατοποθέτησή τους, με δαπάνες της “Αττικό  Μετρό Α.Ε.", σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. 

9. Η ΔΑΒΜΜ να διατυπώσει ρεαλιστικές προθεσμίες για το χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω 

επιμέρους μελετών. 

 

Η ΔΑΒΜΜ εξουσιοδοτείται για τη θεώρηση των σχεδίων της μελέτης. 

 

 

                                                                                                              Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                                                                                            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                             ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ                                                                                         

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΡΚΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
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