
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 / 5 Απριλίου 2011
Aριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα.
Άρθρο 1ο 
Όροι της συνεργασίας
2. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, τα οποία διενεργούνται 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. 
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 επιστημονική 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 . 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.Τ. 
Άρθρο 2ο 
Προγραμματισμός της Αρχαιολογικής Έρευνας 
4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων, 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  καθυστερήσεις  στην  απόδοση  των  χώρων  και  να  τηρούνται  τα
χρονοδιαγράμματα του έργου. 
Άρθρο 3ο 
Έκταση και η διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας 
1. Εάν κατά τη διενέργεια των δοκιμαστικών ανασκαφών 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. 
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 αρχαιολογικό 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. 
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  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. 
Άρθρο 7ο 
Αποθήκευση, συντήρηση και τεκμηρίωση κινητών ευρημάτων 
5. Το σύνολο των δαπανών για τις αρχαιολογικές εργασίες, 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
Έργου. 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  αιτιολογημένη  γνώμη των αρμόδιων  Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου
Υπουργείου. 
Άρθρο 9ο 
Προσωπικό 
1. Το πάσης φύσεως αναγκαίο προσωπικό στα αρχαιολογικά έργα, στη μεταφορά, καταγραφή
και  συντήρηση  των  ευρημάτων,  καθώς  και  στα  έργα  προστασίας  και  ανάδειξης  μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες Περιφερειακές
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. 
2. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων επιθυμεί να επιταχύνει τις εργασίες σε κάποιο
συγκεκριμένο  τμήμα,  ώστε  να  τηρηθούν οι  προθεσμίες,  δύναται  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, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, υποχρεούνται να εκτελούν την εργασία
που  τους  ανατίθεται,  λαμβάνοντας  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 μεταφορικού μέσου, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί.


